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Analytici Infosecurity.sk sa v spolupráci s Beacon Project International Republican Institute
(IRI) podieľali na monitoringu príspevkov týkajúcich sa Európskej zelenej dohody, ako aj
príspevkov obsahujúcich naratívy a prevládajúci sentiment v širších témach súvisiacich s
klímou, klimatickou zmenou, životným prostredím a energetikou, ktoré boli publikované na
slovenskom Facebooku. Výskum bol realizovaný v obodbí od 1. mája do 30. septembra
2022 s použitím nástroja CrowdTangle. Monitoring bol súčasťou širšej iniciatívy IRI
implementovanej súčasne v piatich krajinách EÚ.

V rámci výskumu sme analyzovali obsah 1853 relevantných príspevkov.
Najprevalentnejšou témou bola energetika (tag "energy" bol pridelený v prípade 1068
príspevkov), následne ekonomika (686 príspevkov) a Rusko (620 príspevkov).
Evidentné bolo prekrývanie tém energetiky a ekonomiky. Obe témy sa vyskytovali vo
veľmi podobnej miere v rovnakých časových obdobiach. Najzásadnejší vplyv mali v
období od konca augusta do konca septembra 2022. Medzi 20 zdrojmi, ktoré získali na
skúmané príspevky najvyšší počet zobrazení (1), sa objavilo 7 politických predstaviteľov,
6 proruských facebookových stránok, 4 mainstreamové mediálne zdroje a 2 stránky
politických strán.
Témy súvisiace so Zelenou dohodou komunikovalo v skúmanom období málo aktérov,
ktorí zároveň získavali iba minimum interakcií. Predmetné príspevky však oplývali skôr
pozitívnym alebo neutrálnym, než negatívnym sentimentom. Väčšina z nich pochádzala
od relevantných aktérov ako sú inštitúcie EÚ a ich pobočky na Slovensku. Politickí aktéri
pôsobiaci na Slovensku komunikovali tému iba veľmi slabo.
Ďalšou komunikovanou témou boli snahy EÚ o diverzifikáciu zdrojov energií tak, aby sa
Únia stala menej závislou od energetických dodávok z Ruskej federácie. Väčšina
príslušných naratívov vykresľovala EÚ ako „rusofóbnu“ organizáciu.
Zo 401 príspevkov zameraných na EÚ (21,5 % všetkých analyzovaných príspevkov) sme
identifikovali 188 s negatívnym sentimentom (46,9 %) a 66 príspevkov s pozitívnym
sentimentom (16,5 %).
V slovenskom informačnom priestore počas sledovaného obdobia rezonovala téma
energetickej krízy, ktorá viazala výrazný pro-ruský sentiment. V datasete sa objavilo
188 príspevkov obsahujúcich pro-ruský sentiment (10,1 % všetkých analyzovaných
príspevkov). Časové rozloženie týchto príspevkov sa do veľkej miery zhoduje s
rozložením príspevkov obsahujúcich tagy "energy" a "economy".

Zhrnutie

Kľúčové zistenia:

(1) V terminológii Facebooku sú zobrazenia počtom zobrazení obsahu stránky alebo obsahu o stránke, ktorý
"sa objavil na obrazovke používateľa".
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https://www.iribeaconproject.org/our-work-analysis-and-insights/2022-06-30/european-green-deal-mapping-perceptions-central-and


 

Zelené témy týkajúce sa životného prostredia, klímy, klimatických zmien či energetiky sa v
priebehu posledných rokov postupne dostávajú do spoločenského diskurzu Slovenska, čím
reflektujú globálny vývoj vnímania tejto problematiky. Stále ich však možno považovať za
okrajové. Vyplýva to predovšetkým z nízkeho záujmu verejnosti a limitácií súvisiacich s ich
nižšou atraktivitou pre slovenské publikum. Komunikácia zelených tém je obmedzená na
malý počet politických aktérov, aktivistov či členov občianskej spoločnosti. Tradičné médiá
sa téme venujú najmä v prípade závažných udalostí či pri sledovaní politického vývoja.

Kvôli nízkej miere komunikácie zelených tém vzniká informačné vákuum, ktoré môže byť
zneužité problematickými, alternatívnymi či dezinformačnými aktérmi. Tí však
nekomunikujú relevantné témy ako primárne, skôr sledujeme trend, v rámci ktorého zelené
témy figurujú ako proxy téma pre napĺňanie viac či menej skrytých motívov. Medzi ne
možno zaradiť negatívne ovplyvňovanie verejnej mienky či šírenie naratívov zameraných na
polarizáciu spoločnosti, oslabenie dôvery v demokratické inštitúcie alebo naštrbenie
zahraničnopolitickej orientácie Slovenska.

Tento fenomén sa ukazuje najmä v prípade aktérov, ktorí sa snažia o posilnenie
negatívnych sentimentov voči západným subjektom, najmä EÚ, USA a okrajovo aj NATO. A
naopak, snažia sa o podporu pro-ruského sentimentu (2). Špecifickým prípadom je oblasť
energetiky, v ktorej bolo Slovensko dlhodobo závislé (a teda zraniteľné) od ruských zdrojov
energií. Zelené témy sú tak využívané v širšej logickej schéme naratívov, ktoré možno
zaradiť do rámca hybridných hrozieb ohrozujúcich strategické záujmy a bezpečnosť
Slovenska.

Slovensko aj napriek rozmanitosti prírody čelí, tak ako každý iný štát, globálnym
klimatickým zmenám či rozsiahlemu znečisťovaniu. Tlak súvisiaci so zmenou politík pre
zabezpečenie udržateľnosti prináša reakcie v politickej, spoločenskej a ekonomickej
rovine. Podľa správy Európskej komisie z roku 2020 si je potrebné všímať najmä zhoršenú
kvalitu ovzdušia, rastúce emisie v doprave a slabú energetickú udržateľnosť.

Úvod

(2) Náchylnosť slovenskej populácie podliehať vplyvom šíriacim pro-ruský sentiment vyplýva z viacerých
faktorov. Medzi hlavné možno zaradiť myšlienku panslavizmu (ideový smer sústreďujúci sa na vzájomnosť
slovanských národov) a spoločnú históriu s Ruskom (ZSSR), pri ktorej častokrát vládne spomienkový
optimizmus na socialistické obdobie. Dôležitým faktorom je aj dlhodobé informačné a vplyvové pôsobenie
Ruskej federácie na Slovensku (oblasť energetiky, pro-ruská dezinformačná/alternatívna scéna, pro-ruskí
politickí aktéri a iné subjekty, pôsobenie Ruskej ambasády na Slovensku). Podľa prieskumu organizácie
Globsec z roku 2021 považovalo Rusko za najdôležitejšieho strategického partnera až 42% Slovákov (a to aj
napriek energetickému vydieraniu z minulosti). 61% respondentov si myslelo, že Rusko nepredstavuje žiadnu
hrozbu. Myšlienku panslavizmu (Rusko ako slovanský bratský národ) podporilo až 72% Slovákov. Zmena
nastala po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Aj napriek poklesu pozitívneho vnímania
Ruska (alebo Putina) je však časť slovenskej spoločnosti stále naklonená „východnému bratovi“.

2.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543810241&uri=CELEX%3A52020SC0524
https://www.globsec.org/sites/default/files/2021-04/Image-of-Russia-Mighty-Slavic-Brother-or-Hungry-Bear-Nextdoor.pdf


 

Problematickými sú aj nízka miera recyklácie (a naopak vysoká miera skládkovania) či
vysoká energetická intenzita, respektíve slabý rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov.
Zelená politika Slovenska súvisí predovšetkým s politikami EÚ, ktorú v súčasnosti možno
považovať za jedného z lídrov v riešení problematiky. Zároveň ju to však robí základným
cieľom pre dezinformačné a problematické naratívy, ktoré útočia na európsku jednotu a
solidaritu manipulačnou rétorikou tzv. „diktátu z Bruselu“, „zelenej totality“ či
„ekoterorizmu“.

Slovensko sa v roku 2019 prihlásilo k záväzku dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.
V kontexte plnenia cieľov EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a za účelom naplnenia cieľa
klimatickej neutrality do roku 2050 vypracovali členské štáty EÚ svoje národné integrované
energetické a klimatické plány. V rámci SR ide najmä o zníženie emisií skleníkových plynov,
zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a otázku energetickej efektívnosti.

Výzva prechodu na ekologické hospodárstvo sa však stretáva, ako sme spomínali už
vyššie, s potenciálom pre zneužitie tejto témy v prospech postranných záujmov
rôznorodých aktérov. Problematickou je najmä nedostatočná komunikácia relevantných
tém a kľúčových riešení (ako je Európska zelená dohoda, European Green Deal) zo strany
relevantných aktérov: štátnych a európskych inštitúcií, politických aktérov a tradičných
médií (3). Daný potenciál vyplýva aj zo samotnej povahy výzvy, pretože znamená zmenu
spôsobu života a narušenie zaužívaného rámca napĺňania potrieb obyvateľstva. Tento
element sa stal kritickým najmä po vypuknutí plnoformátovej vojny na Ukrajine, ktorá
ohrozila ekonomickú a energetickú stabilitu štátu.

Očakávaný rast cien energií vzbudzuje veľké obavy u 47 % obyvateľov Slovenska. Cenová
hladina energií je zároveň najväčšou motiváciou pre znižovanie ich spotreby v domácnosti.
Cena energií je pre Slovákov hlavným dôvodom, prečo je podľa nich potreba znižovať
spotrebu energií v domácnosti – odpovedalo tak až 66 % opýtaných. Ďalšie dôvody, ako je
osobná snaha efektívne využívať energie (17 %) alebo klimatická kríza (7 %), nasledujú až s
veľkým odstupom. Vyplýva to z internetového prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere
Slovakia na vzorke 500 respondentov starších ako 15 rokov.

Zmena vnímania problematiky je viditeľná najmä v porovnaní s prieskumom Ako sa máte
Slovensko? z roku 2020, ktorý sledoval spoločenské nálady od začiatku pandémie (4). V
danom období by sa ochrana životného prostredia podľa väčšiny Slovákov mala stať
jednou z priorít vlády. Pre 61 % Slovákov bola ochrana životného prostredia rovnako
dôležitá ako ekonomická výkonnosť Slovenska po koronakríze. Podľa 72 % respondentov
by pre vládu malo byť najväčšou prioritou triedenie odpadu. Naopak, najmenej dôležité
bolo pre Slovákov znižovanie automobilovej dopravy.

(3) Na problém poukazujú aj výsledky prieskumu verejnej mienky Ako sa máš Slovensko? z roku 2020. 73 %
ľudí o Európskej zelenej dohode buď nikdy nepočulo, alebo počulo málo. Iniciatívu poznajú hlavne mladí
ľudia.
(4) Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1000 respondentov a údaje sa zbierali počas mája 2020.
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https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf
https://www.teraz.sk/ekonomika/prieskum-takmer-polovica-slovakov-ma/664155-clanok.html
https://www.enviroportal.sk/clanok/prieskum-ochrana-zivotneho-prostredia-by-sa-mala-stat-jednou-z-priorit-vlady
https://www.enviroportal.sk/clanok/prieskum-ochrana-zivotneho-prostredia-by-sa-mala-stat-jednou-z-priorit-vlady


 

Za kľúčovú považujeme aj oblasť postupného odklonu od fosílnych palív, respektíve
prechod na energetiku s minimálnym množstvom emisií skleníkových plynov. Z výsledku
prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC z roku 2022 vyplýva, že obyvatelia Slovenska by
si na znižovanie emisií vybrali najmä solárne elektrárne (38 %), po ktorých nasledujú
jadrové elektrárne (17 %), veterné (16 %) a vodné elektrárne (16 %). Až na chvoste skončili
geotermálna energia (7 %) a spaľovanie biomasy (6 %). Od posledného prieskumu sa
zlepšilo vnímanie jadrovej energetiky. Za veľmi bezpečnú alebo skôr bezpečnú ju považuje
až 60,6 % populácie, pričom v roku 2015 to bolo 45,2 %. Za dostavbu Mochoviec sa
vyjadrilo 62 % respondentov.

Určitá miera neochoty prispôsobiť sa však vyplýva najmä v súvislosti so zvýšením cien
elektriny. Výmenu vyššej ceny elektriny za vyšší podiel obnoviteľných zdrojov by rozhodne
prijalo len 7,3 % populácie a tejto možnosti bolo skôr naklonených 35,5 % ľudí. Ochotní by
boli akceptovať zvýšenie fakturovanej sumy o maximálne päť eur (60,5 %), desať eur
mesačne je ochotných si priplatiť 32,3 % opýtaných.

Z uvedeného vyplýva, že miera reflexie otázok klímy a životného prostredia je na Slovensku
kolísavá a záleží od externých faktorov (napr. prejavy klimatickej krízy, znečistenie a pod.),
komunikácie témy na politickej úrovni alebo množstva mediálneho obsahu, ktorý sa na
dané témy zameriava – napríklad zvýšená komunikácia témy počas letných horúčav v roku
2022 mohla viesť k väčšej otvorenosti občanov voči hľadaniu riešení na politickej úrovni.
Ako sme ale zaznačili, témy klímy, životného prostredia a energetiky, na ktoré sa náš
výskum zameriava, bývajú zneužívané aktérmi, ktorí prostredníctvom nich usilujú o
polarizáciu spoločnosti alebo, v prípade politických aktérov, zvyšovanie vlastnej popularity,
či naopak znižovanie popularity oponenta.

Cieľom nášho výskumu bolo preto hľadanie odpovedí na otázku, nakoľko boli počas
sledovaného obdobia (1. máj až 30. september) v rámci slovenského Facebooku
reflektované témy životného prostredia, klímy a energetiky, ktorí aktéri tieto témy
komunikovali a aké kľúčové naratívy obsahovali analyzované príspevky.

4.

https://www.teraz.sk/ekonomika/prieskum-na-slovensku-je-dopyt-po-slne/654525-clanok.html


 

Výskum bol orientovaný na skúmanie facebookového obsahu politických aktérov,
politických strán, relevantných mainstreamových médií, ale aj pro-rusky orientovaných
zdrojov. V rámci poslednej kategórie aktérov si dlhodobo všímame prelínanie
environmentálnych, klimatických a energetických tém s anti-západnou orientáciou (vrátane
anti-EÚ orientácie) alebo priamo pro-ruským sentimentom, čo bolo jednou z motivácií pre
hlbšie skúmanie ich obsahu a porovnanie s ďalšími typmi zdrojov. Pro-ruský aspekt sme v
daných témach považovali nielen za produktívnu líniu skúmania vzhľadom k vojenskej
agresii Ruska na Ukrajine, ale aj s ohľadom na inovatívnosť takéhoto prístupu, keďže táto
súvislosť nebola doposiaľ v slovenskom prostredí skúmaná. Pomocou nástrojov
Crowdtangle a Pulsar naši výskumníci ručne kódovali 1853 relevantných príspevkov
uverejnených sledovanými zdrojmi v danom období s cieľom kvantifikovať výskyt
jednotlivých naratívov. Podrobné vysvetlenie metodiky, úplný zoznam monitorovaných
médií a kódovacie tagy nájdete v časti o dizajne výskumu a v prílohách.

Výskum sa odvíjal od sledovania obsahu, ktorý korešpondoval s preddefinovanými tagmi.
Tie sa dotýkali niekoľkých základných tém: klimatickej zmeny (tagy "CC_positive",
"CC_neutral", "CC-negative"), Zelenej dohody (tagy "GD_support", "GD_neutral",
"GD_oppose"), Európskej únie (tagy "EU_positive", "EU_neutral", "EU-negative"), ekonomiky
(tag "economy"), životného prostredia (tag "environment"), udržateľnosti (tag
"sustainability"), technológií (tag "technologies"). Preddefinované boli aj tagy pre
označovanie príspevkov informatívneho charakteru (tag "information") a obsahu
nesúvisiaceho so zameraním projektu (tag "irrelevant"). Ostatné prideľované tagy boli
vytvárané a používané počas analýzy s ohľadom na témy a naratívy, ktoré v skúmanom
obsahu prevažovali.

Úvod k metodológii:
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V rámci výskumu sme analyzovali 1853 relevantných výsledkov. Graf nižšie ukazuje
časovú distribúciu všetkých príspevkov, ktoré sme identifikovali v CrowdTangle
(svetlomodrá krivka) a počet príspevkov, ktorým boli pridelené tematické tagy, resp. išlo o
relevantné výsledky (tmavomodrá krivka). Najviac relevantných výsledkov sme
zaznamenali na konci augusta a v septembri 2022.

Výsledky výskumu

6.

Vizualizácia dát z Crowd Tangle prebehla pomocou nástrojov Microsoft Power BI a Pulsar v spolupráci s IRI
Beacon Project.

Číselné zobrazenie tagovaných príspevkov na časovej osi na nachádza na grafe nižšie.

Vizualizácia dát z Crowd Tangle prebehla pomocou nástrojov Microsoft Power BI a Pulsar v spolupráci s IRI
Beacon Project.



 

Analýza obsahu okrem iného ukázala, nakoľko boli počas sledovaného obdobia (1. máj až
30. september) rezonujúce konkrétne témy, prezentované prostredníctvom pridelených
tagov (zoznam tagov a ich význam nájdete v Prílohe č. 3). Výsledky analýzy obsahu
ukázali, že najprevalentnejšou témou bola energetika (tag "energy" bol pridelený v prípade
1068 príspevkov), následne ekonomika (tag "economy" korešpondoval s obsahom 686
príspevkov) a Rusko (tag "Russia" bol použitý v kontexte 620 príspevkov). Celkový výskyt
použitých tagov je zobrazený v grafe nižšie.

7.

Graf zobrazuje celkový počet výskytu jednotlivých tagov. Dva tagy boli priradené k minimálnemu počtu
príspevkov, a preto neboli zahrnuté do základného grafu (tag "GD_neutral" bol použitý pri piatich
príspevkoch; tag "GD_support" bol priradený v prípade troch príspevkov). Ich vizuálne rozloženie je možné
nájsť v časti o Zelenej dohode. Údaje boli získané prostredníctvom nástroja Pulsar. Zväčšíte kliknutím na:
https://public.flourish.studio/visualisation/12308097/.

V rámci výskumu sme identifikovali prekrývanie tém energetiky a ekonomiky. Bližšia
analýza ukázala, že obe témy sa vyskytovali vo veľmi podobnej miere (téma energetiky sa
vyskytovala častejšie ako ekonomika) v rovnakých časových obdobiach. Nižšie priložený
graf ukazuje, kedy boli obe témy najprevalentnejšie a nakoľko sa v danom období
prekrývali. Na základe získaných dát môžeme tvrdiť, že obe témy mali najzásadnejší vplyv v
období od konca augusta do konca septembra 2022 a v období od začiatku júla do konca
júla 2022. Predpokladáme, že vyšší počet príspevkov označených tagmi "energy"a
"economy" v septembri súvisí s očakávaním jesennej vykurovacej sezóny a možným
nedostatkom energií.

https://public.flourish.studio/visualisation/12308097/


 

V rámci výskumu sme tiež vyhodnocovali úspešnosť sledovaných aktérov na základe
počtu zobrazení publikovaných príspevkov. Nižšie priložený graf zobrazuje 20 zdrojov,
ktoré získali najvyšší počet zobrazení spolu s počtom publikovaných príspevkov. Táto
metrika je zaujímavá aj z pohľadu zaradenia jednotlivých zdrojov do kategórií. To ukazuje
značnú rôznorodosť: medzi najúspešnejšími aktérmi sa objavilo 7 politických
predstaviteľov, 6 proruských facebookových stránok s problematickým obsahom, 4
mainstreamové mediálne zdroje a 2 stránky politických strán.

Úspešnosť bola u jednotlivých skupín zdrojov rôzna. Napriek tomu, že sa v prvej dvadsiatke
umiestnili 4 mainstreamové médiá, tri z nich (Pravda, Webnoviny, Hospodárske noviny)
značne prevyšovali ostatné zdroje v počte publikovaných príspevkov, ktorý sa vo všetkých
prípadoch pohyboval okolo 100. V kontexte politických aktérov bola úspešnosť o niečo
vyššia. Výnimkou boli obaja slovenskí europoslanci (Martin Hojsík a Michal Wiezik), ktorí
publikovali väčšie množstvo príspevkov ako ostatné politické zdroje, avšak iba s
priemernou úspešnosťou. To môže byť vysvetlené ich politickým zameraním, keďže sa
obaja dlhodobo venujú ochrane klímy a životného prostredia, ako aj politickým prostredím,
v ktorom pôsobia – častokrát informovali o prístupoch Európskej únie k environmentálnym
témam či vysvetľovaniu podstaty konkrétnych európskych politík.

Dôležité je podotknúť, že okrem Hojsíka a Wiezika sa v rebríčku umiestnila už iba jedna
politička bez inklinácie k proruským názorom, avšak na svoje príspevky získala najvyšší
počet zobrazení spomedzi všetkých zdrojov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová publikovala
iba 22 príspevkov, čo je oproti iným zdrojom pomerne málo. Jej facebookový profil však
sleduje takmer 370-tisíc osôb, čo jej obsahu zaručuje široké publikum.

8.

Graf zobrazuje rozloženie tagov "energy" a "economy" počas skúmaného obdobia (1. máj až 30. september
2022). Údaje boli získané a vizualizované prostredníctvom nástroja Pulsar.



 

Napriek úspešnosti zmienených politických aktérov treba dodať, že medzi najúspešnejšími
stránkami sa v našom výskume umiestnilo pomerne vysoké množstvo proruských stránok
(Slobodný vysielač, Hlavný denník, Som z dediny (5), Veci verejné, Extra plus, Armáda Ruskej
Federácie), ako aj politici s tendenciou k šíreniu proruských naratívov či tvrdení s pochybnou
faktickou hodnotou (Tomáš Taraba, Miroslav Suja, Andrej Danko, Slavěna Vorobelová).

9.
(5) Som z dediny je jednou zo stránok Hlavného denníka, čo znamená, že publikujú takmer identický obsah.

Graf predstavuje rebríček 20 najúspešnejších zdrojov v našej analýze podľa počtu zobrazení príspevkov (v
tisíckach), spolu s celkovým počtom príspevkov korešpondujúcich s tematickým zameraním nášho výskumu.
Údaje boli získané prostredníctvom nástroja Pulsar. Zväčšíte kliknutím na:
https://public.flourish.studio/visualisation/12310430/.

https://public.flourish.studio/visualisation/12310430/


 

 

V rámci výskumu sme sa špecificky zamerali na komunikáciu a vnímanie Zelenej dohody EÚ
v slovenskom informačnom priestore. V rámci analyzovaného obsahu sa Zelená dohoda
objavila iba v prípade 17 príspevkov, pričom 9 príspevkom bol pridelený tag "GD_oppose",
ktorý indikuje negatívny sentiment voči legislatíve.

10.

1. Vnímanie Zelenej dohody v slovenskom informačnom
priestore

Graf zobrazuje výskyt tagov v téme Zelenej dohody. Údaje boli získané prostredníctvom nástroja Pulsar.
Zväčšíte kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/12308465/.

Dodatočné dáta

Ďalších 62 príspevkov bolo analyzovaných v paralelnom monitoringu prebiehajúcom
medzi 20. aprílom a 20. septembrom prostredníctvom CrowdTangle. V rámci
monitoringu bolo využívané manuálne kódovanie s prideľovaním vopred definovaných
tagov. Najviac príspevkov sme priradili k tagu "ekonomika" (27), následne "informácie"
(23), "politické" (9), "životné prostredie" (2), "infraštruktúra" (1). Tagy "armáda", "sociálne"
a "zdravie" sme v datasete nevyužili, keďže žiaden z príspevkov nespadal pod tieto témy.
Jednotlivým príspevkom sme zároveň prideľovali tagy indikujúce sentiment voči EÚ,
Zelenej dohode a klimatickej zmene. Podľa výsledkov kódovania príspevky najčastejšie
viazali pozitívny sentiment, a to vo všetkých troch kategóriách: "EU_support" (45),
"EU_neutral" (11), "EU_oppose" (5); "GD_support" (45), "GD_neutral" (10), "GD_oppose" (7);
"CC_support" (43), "CC_neutral" (6), "CC_oppose" (1) (percentuálne vyobrazené na
priloženom grafe). Podobne ako vo výskume prezentovanom v tejto správe, väčšina
obsahu súvisela primárne s energetickou krízou a ekonomickými dopadmi vojny na
Ukrajine.

https://public.flourish.studio/visualisation/12308465/
https://infosecurity.sk/dezinfo/ignorovanie-zelenej-dohody-na-vlastne-riziko/


 

 

Výsledky analýzy ukazujú konštantne nízky záujem o komunikáciu tém súvisiacich so Zelenou
dohodou v slovenskom informačnom prostredí. Témam sa venovalo iba niekoľko aktérov, ktorí
na príspevky získavali zanedbateľné počty interakcií. O Zelenej dohode a súvisiacich
opatreniach informovali na Facebooku najmä relevantné zdroje ako sú európske inštitúcie a ich
kancelárie na Slovensku (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Európsky parlament –
Kancelária na Slovensku) či slovenské štátne inštitúcie (Úrad vlády SR, Pamiatkový úrad SR
spadajúci pod Ministerstvo kultúry). Tému komunikovalo aj niekoľko relevantných médií. Išlo
primárne o spravodajské portály ako je teraz.sk, EURACTIV alebo Európske Noviny, a tiež
technologicky či energeticky zamerané médiá ako Techbox, TREND alebo energie-portal, ktoré
opatrenia EÚ prezentovali primárne z pohľadu energetiky a technologií. Politickí aktéri pôsobiaci
na Slovensku komunikovali tému iba veľmi slabo – v datasete sa objavili príspevky
pochádzajúce od poslankyne Romany Tabak, europoslanca Ivana Štefanca,
mimoparlamentného politika Rudolfa Huliaka, predsedu národnostne orientovanej strany
Národná koalícia a profilu pobočky krajne pravicovej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše
Slovensko - okresy Žilina a Bytča.

11.

Graf zobrazuje percentuálne zastúpenie jednotlivých typov sentimentu voči EÚ, Zelenej dohode a klimatickej
zmene v analyzovaných facebookových príspevkoch. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý
vlastní a prevádzkuje Facebook. Zväčšíte kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/12441014/.

https://public.flourish.studio/visualisation/12441014/
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Európske noviny informovali o Štefancovom pohľade na jadrovú a plynovú energiu ako na prechodné
zdroje na ceste k naplneniu cieľov Zelenej dohody. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja,
ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

Celkovo však boli Európske Noviny až druhým najúspešnejším aktérom v počte interakcií.
Najviac interakcií na svoje príspevky o Zelenej dohode získalo médium Extra plus, ktoré
bolo zaradené na zoznam proruských zdrojov Gerulata Technologies. Druhým
problematickým zdrojom bol portál Ereport, zaradený nezávislou komisiou Konšpirátori.sk
hodnotiacej dezinformačné webstránky do tzv. „šedej zóny“ (označenie pre stránky, ktoré
aktuálne nie sú zásadnou hrozbou, ale je potrebné im venovať pozornosť). Médium okrem
iného vykazuje náznaky šírenia antizápadných naratívov ako aj politického zafarbenia.
Mimoparlamentný politik Rudolf Huliak, predseda národnostne orientovanej strany
Národná koalícia, zdieľal 14. júla problematický príspevok obsahujúci konšpirácie a
klamlivé tvrdenia o Zelenej dohode. V zdieľanom článku sa totiž uvádza, že Agenda 2030
OSN aj Zelená dohoda EÚ sú nebezpečné pre budúcnosť Európy, pretože prinášajú
zvrátenú ideológiu „klimatického fašizmu“. Príspevok získal 514 interakcií.

Najvyšší počet interakcií (894) získal príspevok spravodajského portálu Európske Noviny z 8.
júla, v ktorom médium prinieslo rozhovor so slovenským europoslancom Ivanom Štefancom.

https://www.gerulata.com/docs/gerulata_top_pro_russian_sources.pdf
https://konspiratori.sk/stranka/1059
https://www.facebook.com/100066542721451/posts/394358029458951
https://www.facebook.com/173811046136572/posts/1982343345283324
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Graf zobrazuje počet interakcií piatich aktérov, ktorí boli počas sledovaného obdobia najúspešnejší v
komunikácii témy Zelenej dohody. Údaje boli získané prostredníctvom nástroja Pulsar. Zväčšíte kliknutím na:
https://public.flourish.studio/visualisation/12344184/.

Medzi prevažujúcimi naratívmi sa v rámci našich dát objavovalo niekoľko trendov. Išlo
napríklad o tvrdenie, že ruská agresia na Ukrajine spôsobila okrem energetickej krízy aj
zvýšený dopyt po zelených energiách, môže teda slúžiť aj ako faktor smerom k rýchlejšej
zelenej transformácii prostredníctvom Zelenej dohody. Časť príspevkov tiež obsahovala
správu o tom, že Zelená dohoda ako súčasť európskych klimatických politík môže hrať
kľúčovú úlohu v boji proti globálnej zmene klímy. Dôležitou témou bolo taktiež zaradenie
jadrovej energie a energie zo zemného plynu medzi dočasne udržateľné zdroje, čo bolo
taktiež vnímané skôr pozitívne ako nástroj pre dosiahnutie cieľov Zelenej dohody.

Na druhej strane, v datasete sme identifikovali aj tvrdenia vykresľujúce Zelenú dohodu v
negatívnom svetle. Jedným z nich bolo tvrdenie, že Zelená dohoda slúži bohatým ľuďom a
finančným elitám a ziskuchtivým spoločnostiam, ktoré usilujú o zisk, pretože zo svojich
účtov za elektrinu financujú príjmy výrobcov zelenej energie. Druhým negatívne ladeným
tvrdením bolo vykresľovanie Zelenej dohody ako nástroja tzv. „diktátu Bruselu“, ktorý
údajne presadzuje „klimatický fašizmus“. Opatrenia, ktoré EÚ prijíma pod zásterkou
ochrany klímy majú byť podľa tohto tvrdenia prejavom bruselskej totality. Samotní
europoslanci údajne produkujú veľké množstvo CO2, a teda sa správajú pokrytecky ako
samotná Únia.

https://public.flourish.studio/visualisation/12344184/
https://www.facebook.com/watch/?v=735293464338285
https://www.facebook.com/100066542721451/posts/394358029458951
https://www.facebook.com/100063778443788/posts/461161516019793
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V rámci monitoringu sme zachytili aj príspevky obsahujúce anti-EÚ sentiment. Tie sa
zväčša koncentrovali na konkrétne opatrenia EÚ smerujúce k zelenej transformácii a
dosahovaniu klimatických cieľov, primárne znižovaniu množstva emisií v jednotlivých
členských štátoch. Viaceré naratívy v tejto téme sa zároveň prelínali s témou energetiky a
obsahovali pro-ruský sentiment.

Zdroje naklonené Kremľu, ktoré sme v monitoringu sledovali, tvrdili, že energetická
alternatíva presadzovaná EÚ je nedostatočná. Súčasťou bolo tvrdenie, že EÚ nebude po
odstavení zdrojov z Ruska schopná zabezpečiť dostatok energií. Prokremeľské zdroje
tento obsah ochotne preberali s cieľom šíriť strach prostredníctvom silnej hyperboly.
Mnohé zároveň usilovali o vytváranie obrazu silného a sebestačného Ruska. Snahou bolo
okrem iného presvedčiť slovenské publikum o tom, že Gazprom je spoľahlivým partnerom
v oblasti energií (viac sa môžete dočítať v prvej kapitole tohto reportu). Západ a najmä EÚ
mali usilovať o odstavenie ruskej ropy a plynu pre oslabenie Ruska, čo malo byť dôkazom
o ich „rusofóbnom“ správaní.

Odsúhlasenie zákazu predaja automobilov so spaľovacím motorom v EÚ z júna 2022 –
ako súčasť balíka Fit For 55 v rámci Európskej zelenej dohody – dodalo prebiehajúcim
naratívom nový rozmer. Súvisiace príspevky obsahovali tvrdenia o údajných škodách pre
hospodárstvo a občanov EÚ, pričom na vyvolanie obáv z nedostatku energie a poklesu
životnej úrovne sa používali rôzne manipulatívne techniky a argumentačné klamy.

Podľa Milana Uhríka – predsedu hnutia Republika a nezaradeného europoslanca –
opatrenie spôsobí ekonomický úpadok a Európa aj Slovensko sa stanú „skolabovanými
krajinami tretieho sveta“. Uhrík v jednom z príspevkov tvrdil, že Slovensko nebude mať
kvôli sankciám proti Rusku dostatok energií, keď písal: „Nebudeme mať ruskú ropu.
Nebudeme mať ani plyn a plynové elektrárne/kotolne. Nebudeme mať ani uhoľné elektrárne
ako Nováky. A nesmieme mať ani atómové elektrárne ako Mochovce či Bohunice.“

Diskreditácii opatrení EÚ napomáhala aj stránka Slovenskej národnej strany (SNS). Tá
zdieľala obrázok zosmiešňujúci európsku klimatickú politiku, ktorý sa objavil aj na
stránke predsedu strany Andra Danka, známeho svojím nacionalistickým sentimentom.
Podľa Danka EÚ prijala opatrenie na zákaz predaja áut so spaľovacím motorom, pretože
chce bežným ľuďom komplikovať život a nútiť ich chodiť pešo, zatiaľ čo „ultrabohatí“
budú získavať dotácie na elektromobily. Tejto témy sa chytil aj Denník Štandard, ktorý
uverejnil článok s titulkom, že EÚ chráni "superbohatých", čo súvisí s výnimkou na
prísnejšie limity CO2 udelenou automobilkám ako Ferrari alebo Lamborghini do roku
2035.

1.1 Ďalšie opatrenia EÚ

https://www.facebook.com/460072524405386/posts/1406777639734865
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/627950495361168
https://www.facebook.com/stranasns/posts/pfbid02bfsvhbxR1aBJ1qPgy4PgYb2sMXU9y18L14af8G5jfFDRvZ2fsxz5KHa9KojkSn7Ml
https://www.facebook.com/100044252058188/posts/572567884228275
https://standard.sk/216431/ako-chrani-europska-unia-superbohacov-majitelia-ferrari-dostali-vynimku/?fbclid=IwAR1IrId7QbDQCptDM_7zWOEYnhyjX58DOkNxQHZCjdLlwzRt3mQp_yKl5J0
https://www.topgear.com/car-news/supercars/european-supercar-makers-have-been-given-reprieve-their-switch-electrification
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V neposlednom rade médium Magazín1 napojené na krajne pravicovú politickú stranu
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko v článku usilovalo o vytvorenie dojmu, že
voči zákazu predaja áut so spaľovacím motorom sa v Európskom parlamente (EP) ozýva
množstvo kritiky zameranej na údajné zníženie životného štandardu v európskych
štátoch. Kritický postoj členov EP malo dokazovať video s prejavom nezaradeného
chorvátskeho europoslanca Mislava Kolakušića, ktorý tvrdil, že EÚ vyhlasuje oxid uhličitý
a fosílne palivá za nepriateľa občanov EÚ. To je podľa europoslanca „bláznovstvo“,
pretože na fosílnych palivách vznikla moderná civilizácia. K negatívnym dôsledkom
využívania fosílnych palív sa však Kolakušić nevyjadril. Následne tvrdil, že dane za emisie
CO2 dovedú EÚ ku kolapsu a katastrofe európskej ekonomiky, čo sa zhoduje s rétorikou
Milana Uhríka.

Tagu priradenému k tejto téme ("cars_ban") zodpovedalo 17 príspevkov. Medzi troma
najúspešnejšími príspevkami podľa kritéria oslovenia publika ("engagement") bol
príspevok publikovaný poslancom Tomášom Tarabom, príspevok stránky Hlavný denník a
príspevok Slovenskej národnej strany.

Príspevok Tomáša Tarabu z 20. augusta 2022 odsudzuje viaceré európske zelené politiky. Environmentálne
zákony Únie dáva do súvislosti s energetickým mixom v Nemecku, v rámci ktorého kritizuje najmä používanie
uhlia. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://magazin1.sk/totalny-naklad-v-eu-parlamente-vasa-politika-nas-znici-nebudeme-kurit-a-budeme-jazdit-na-bicykloch-zblaznili-ste-sa/?fbclid=IwAR2LNXLBlZY0A1RSSOZQx8DDSYu0ucAhSiNTbEidGEIWg6faet_eJNqa-rA
https://www.facebook.com/100057452769251/posts/545458850712536
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Príspevok Slovenskej národnej strany (SNS) z 9. júna 2022. SNS v ňom obviňuje EÚ z výmyslu a
prinútenia Slovenska k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. Strana v príspevku vytvára vzorec znevýhodnených
chudobných a zvýhodnených bohatých (dotácie na elektrické autá). Dáta z CrowdTangle, verejne
dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

Hlavný denník zdieľal 20. júna 2022 vyššie popisovaný facebookový príspevok Milana Uhríka. Dáta z
Gerulata Juno, analytického nástroja vlastneného spoločnosťou Gerulata Technologies.

https://www.facebook.com/100044415100098/posts/573323814158117
https://www.facebook.com/100044386691134/posts/627950495361168
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V príspevkoch obsahujúcich zmienku o EÚ sme prideľovali aj tagy zamerané na celkový
sentiment voči Únii. Z celkových 401 príspevkov zameraných na EÚ sme identifikovali
188 s negatívnym sentimentom. Naopak, tagy vyjadrujúce pozitívny sentiment voči EÚ
("EU_positive") boli použité na označenie 66 príspevkov a neutrálny sentiment
("EU_neutral") sa objavil v prípade 147 informatívnych príspevkov.

1.2 Anti-EÚ sentiment

Graf zobrazuje výskyt tagov označujúcich sentiment voči EÚ. Údaje boli získané prostredníctvom nástroja
Pulsar. Zväčšíte kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/12359504/.

Negatívne zafarbené príspevky pojednávajúce o EÚ sme usporiadali podľa úspešnosti v
oslovení publika (engagement). Medzi piatimi najúspešnejšími príspevkami sa objavili
statusy Slavěny Vorobelovej, Hlavného denníka, Slobodného vysielača, Armády Ruskej
Federácie a Andreja Danka.

https://public.flourish.studio/visualisation/12359504/
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Príspevok Slavěny Vorobelovej zo 4. septembra 2022 obsahoval okrem kritiky EÚ aj naratív o tom, že
Rusko nehralo pri spôsobení energetickej krízy žiadnu úlohu, ale išlo o výsledok liberálnej politiky aktérov
ako je Ursula von der Leyenová, Eduard Heger, Petr Fiala atď. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného
nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

Príspevok Hlavného denníka z 21. septembra 2022 už nie je dostupný. Médium v ňom prienieslo vyjadrenie
Viktora Orbána o tom, EÚ sa rozpadne, pretože kvôli sankciám značne ekonomicky trpí. Podľa Orbána
bude nutné prehodnotiť členstvo Maďarska v Únii. Dáta z Gerulata Juno, analytického nástroja vlastneného
spoločnosťou Gerulata Technologies.

https://www.facebook.com/100044286316552/posts/635015757984629
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Príspevok Slobodného vysielača z 26. augusta 2022 obsahoval článok zdieľaný z relevantného českého
spravodajského portálu čt24 o zvolaní rady ministrov pre energetiku v rámci českého predsedníctva v Rade
EÚ. Cieľom malo byť riešenie energetickej krízy v Európe. Napriek negatívnej interpretácii udalosti pridal
Slobodný vysielač v príspevku vlastný popis, v ktorom tvrdil, že k energetickej kríze „nás priviedla nenávisť
kolektívneho západu voči Rusku“, mieniac primárne EÚ. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného
nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100063861041172/posts/469659831839381
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Príspevok stránky Armáda Ruskej Federácie zo 4. septembra 2022 reagoval na protesty v Českej republike
zamerané proti vojne na Ukrajine, EÚ a sankciám proti Rusku. Príspevok sme vyhodnotili ako orientovaný
proti Únii, keďže protesty interpretoval v pozitívnom duchu a nadpisom „Slovensko, kedy sa zobudíš?“ v
podstate nabádal občanov SR k podobnej aktivite. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý
vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/386600464835386/posts/2234049943423753
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Napokon, príspevok mimoparlamentného politika a lídra Slovenskej národnej strany Andreja Danka z 28.
septembra 2022 sa tematicky zameriaval na označenie výbuchov na plynovodoch Nord Stream za
sabotáž. Predsedníčka EK Ursula von der Leyen, ktorá v tejto veci vydala vyhlásenie, trpí podľa Danka
schizofréniou a je pre EÚ katastrofou. Ide o útok na konkrétnu osobu (ad hominem) vo vysokej politickej
funkcii, čo v podstate predstavuje aj nepriamy útoku na samotnú inštitúciu EÚ. Dáta z CrowdTangle,
verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100044252058188/posts/647495930068803
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Okrem vyššie menovaných naratívov orientovaných na opatrenia EÚ sme v monitoringu
zaznamenali niekoľko ďalších ucelenejších naratívov týkajúcich sa klímy a životného
prostredia. Tie sa však vyskytli v menšom počte príspevkov, z čoho vyvodzujeme, že v
rámci slovenskej informačnej scény počas sledovaného časového obdobia neboli
určujúcimi. Ide primárne o naratívy vyvierajúce z klimatického skepticizmu, teda neistoty
alebo nízkeho povedomia ohľadom zmeny klímy (a dostupných vedeckých dát o nej),
ktoré môže smerovať k niekoľkým scenárom skepticizmu: popierania dôležitosti zmeny
klímy, popierania jej existencie ako takej, odmietania ľudského vplyvu na zmenu klímy,
odmietania zodpovednosti za urýchľovanie zmeny klímy v regióne (napríklad tvrdenia, že
zmenu klímy majú zastaviť veľké ekonomiky ako Čína či USA) atď. V rámci nášho
datasetu sme v niekoľkých prípadoch identifikovali popieranie existencie klimatickej
zmeny, ale aj odmietanie jej dôležitosti (tento aspekt sme zaradili do kategórie
„klimatického alarmizmu“).

V rámci monitoringu sme v rámci 371 príspevkov identifikovali tému klimatickej zmeny. V
prípade 72,2 % z nich bol pridelený tag "CC_support", čo znamená, že obsahovali pozitívny
sentiment, a teda prezentovali zmenu klímy ako reálnu hrozbu, pre boj s ktorou je
potrebné prijímať politické opatrenia. Protichodné stanovisko, teda popieranie dôležitosti
zmeny klímy alebo jej zľahčovanie, bolo evidentné v prípade 5,7 %. V kontexte 2,2 %
príspevkov v téme bol prítomný naratív popierajúci samotnú existenciu zmeny klímy.

2. Naratívy o klíme a životnom prostredí

Graf zobrazuje výskyt tagov v téme klimatickej zmeny. Údaje boli získané prostredníctvom nástroja Pulsar.
Zväčšíte kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/12308369/.

https://public.flourish.studio/visualisation/12308369/
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33 príspevkov v našom datasete obsahovalo striktne negatívny sentiment v téme
klimatickej zmeny: tag "CC_oppose" bol použitý v prípade 21 príspevkov, tag "CC_denial" v
prípade 8 príspevkov a tagom "CA_positive" sme označili 4 príspevky. Medzi troma
najúspešnejšími príspevkami podľa kritéria oslovenia publika ("engagement") boli dva
príspevky Slobodného vysielača a príspevok stránky nocomment.sk.

Príspevok stránky Slobodný vysielač z 21. júla 2022 reaguje na zmenu politiky EÚ, ktorá sa v súvislosti s
vojnou na Ukrajine a energetickou neistotou vytvorenou Ruskom vracia k uhoľným elektrárňam. Autor
bagatelizuje problematiku uhlíkovej neutrality, zároveň spochybňuje sankcie voči Rusku. Dáta z
CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100063861041172/posts/420416893430342
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Príspevok od nocomment.sk publikovaný 5. júla 2022, ktorým zdieľa článok SITA (Slovenská tlačová
agentúra) o tom, že klimatická kríza sa najviac dotkne Rómov. Súčasťou príspevku nie je nič iné ako
samotný prebratý článok. Avšak, môže ísť o tradičnú taktiku, ktorou alternatívne média operujú: zdieľanie
objektívneho článku do prostredia istým spôsobom nastaveného publika počíta s výsmešnými a
polarizačnými reakciami sledovateľov stránky. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý
vlastní a prevádzkuje Facebook.

Príspevok Slobodného vysielača z 8. septembra 2022, ktorý prejav nemeckého kancelára Olafa Scholza zo
začiatku septembra v Prahe označuje za výzvu na oklieštenie posledných záruk ochrany národných
záujmov (návrh rozhodovania kvalifikovanou väčšinou). Zároveň spomína ideologické a hegemonickú
zaslepenosť Nemecka, boj proti klimatickej kríze v réžii EÚ označuje za hlavný dôvod energetickej krízy.
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100043468789170/posts/560620688730219
https://www.facebook.com/100063861041172/posts/480035224135175
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S vnímaním problematiky zmeny klímy je úzko spojené vnímanie emisií – buď ako
neškodných či prirodzených, alebo ako škodlivých a spôsobujúcich otepľovanie klímy.
Príspevky, ktoré popierali vplyv emisií skleníkových plynov na zmenu globálnej klímy
alebo ich prezentovali ako neškodné, sme v monitoringu označili tagom
"emissions_oppose". Takýchto príspevkov bolo spolu 17, čo tvorí 13,2 % príspevkov v
téme emisií.

Graf zobrazuje výskyt tagov v téme emisií. Údaje boli získané prostredníctvom nástroja Pulsar. Zväčšíte
kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/12310219/.

https://public.flourish.studio/visualisation/12310219/
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Osobitne sme tiež sledovali názory na obnoviteľné zdroje energií, ktoré nadväzujú aj na
vnímanie emisií. V prípade obnoviteľných zdrojov energií sme zaznamenali skôr pozitívny
trend v podobe podpory ich zavádzania na úkor fosílnych palív. Podpora obnoviteľných
zdrojov sa ukázala v 67 príspevkoch, čo predstavuje 58,8 % skúmaného obsahu v téme.
Naopak, výrazne negatívny sentiment bol identifikovaný v 8 príspevkoch (7 %).

Graf zobrazuje výskyt tagov v téme obnoviteľných zdrojov energií. Údaje boli získané prostredníctvom
nástroja Pulsar. Zväčšíte kliknutím na: https://public.flourish.studio/visualisation/12308382/.

https://public.flourish.studio/visualisation/12308382/
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Ako bolo naznačené vyššie, v analyzovanom obsahu sa objavil aj naratív tzv.
„klimatického alarmizmu“. Podľa naratívu je cieľom EÚ, ale aj Organizácie spojených
národov (OSN) či Svetového ekonomického fóra (WEF) umelo posilňovať obavy zo zmeny
klímy a jej dopadov, aby tieto organizácie mohli profitovať z klimatických a
environmentálnych projektov. Ide o konšpiračný naratív, ktorý tvrdí, že za projektami stoja
svetové elity, ktoré sa prostredníctvom zavádzania zelených technológií a obnoviteľnej
energie snažia znásobovať vlastné zisky. Obe menované kategórie podľa naratívu nie sú
ekonomiky výhodné v krátkodobom ani v dlhodobom horizonte a umelo vytvárajú
pracovné miesta a ďalšie výdavky, ktoré majú elity prostredníctvom netransparentných
procesov získavať pre seba. Daný naratív nie je orientovaný iba proti EÚ, ale je vo
všeobecnosti anti-západný a smeruje k zľahčovaniu či dokonca popieraniu dôsledkov
klimatickej zmeny, čo môže vyústiť do všeobecného skepticizmu v tejto téme.

Dôležité je ale dodať, že tento naratív sa v rámci nášho datasetu nevyskytoval často,
práve naopak, išlo o marginálny aspekt. ktorý sa objavil iba v prípade 4 analyzovaných
príspevkov od zdrojov s nižšou sledovanosťou (napalete.sk, ODBOJ V4, Slovanské
Noviny) a s nižším oslovením publika. Konšpiračný zdroj Slovanské noviny hovoril vo
svojom článku a facebookovom príspevku okrem iného o „zelenom fanatizme“ EÚ a
klamstve WEF a EÚ, ktoré robia machinácie a klamú verejnosť v oblasti energetiky. Aj
aktuálna energetická kríza má byť podľa článku „komédiou made in Germany“. Príspevok
obsahuje zároveň silný anti-EÚ a anti-západný naratív.

Proruská stránka ODBOJ V4 zdieľala článok z českého zdroja Necenzurovaná pravda,
ktorý spochybňuje dôležitosť Agendy 2030 OSN a jeho zelených tém. Článok tvrí, že
„väčšina predpovedí klimaalarmistov nevyšla“, napriek tomu sa ale zelené témy tlačia do
popredia. Príspevok je rovnako namierený proti EÚ, keďže tvrdí, že Únia ponúka
korporáciám zárobky prostredníctvom zelených projektov. Má ísť o „klimatický
Marshallov plán“, ktorý v spolupráci s WEF ukončí využívanie fosílnych palív, čo autori
nepovažujú za potrebné, resp. dôležité.

Štvrtým článkom, ktorý obsahoval klimatický alarmizmus, bol prekvapivo rozhovor v
Hospodárskych novinách, mainstreamovom médiu zameranom na obchod a technológie.

2.1 Klimatický alarmizmus a popieranie zmeny klímy

https://www.facebook.com/100063661204782/posts/507609264704443
https://www.facebook.com/176601839857648/posts/909808836536941
https://necenzurovanapravda.cz/2022/05/klimaticky-marshalluv-plan-osn-se-pripojuje-k-vyzve-wef-k-ukonceni-vyuzivani-ropy-plynu-a-uhli/?fbclid=IwAR2lTiKgDyXPUfNxVOrUI9OgJ_MGqBqHUKYCe0kw_-Ls5IoGGa5wJhWOLB4


 

28.

Dokopy 5 príspevkov v našom datasete obsahovalo naratív tvrdiaci, že opatrenia na
zmiernenie dopadov zmeny klímy, adaptáciu či ochranu prostredia smerujú k okliešteniu
ľudských práv a kontrole obyvateľstva. Naratív sa odvíjal od vývoja technológie na
monitorovanie osobnej uhlíkovej stopy, s ktorou prišiel čínsky gigant Alibaba.
Technológia má sledovať uhlíkovú stopu prostredníctvom záznamov o výdavkoch na
cestovanie, potraviny či iné nákupy. Podľa naratívu má preto byť pod zásterkou boja so
zmenou klímy pomaly okliešťovaná sloboda občana. Okrem čínskej spoločnosti bol
naratív zameraný aj proti WEF, keďže riaditeľ Alibaba Group John Michael Evans
prezentoval novú technológiu práve na stretnutí WEF v Davose v roku 2022.

Podľa príspevkov na slovenskom Facebooku WEF údajne pracovalo na sledovaní
populácie počas pandémie Covid-19 a zmena klímy má byť preň iba ďalšou príležitosťou
pre potláčanie práv jednotlivca. Zdroj Slovanské Noviny v tomto ohľade dokonca tvrdil, že
opatrenia na zamedzovanie dopadov zmeny klímy sú súčasťou plánu elít / globalistov
(tzv. Veľký reset) na uvalenie „klimatických lockdownov“ (ekvivalent uzatvárania
ekonomiky počas koronakrízy). Ide o variáciu konšpiračnej teórie o Veľkom resete, ktorá
zneužila iniciatívu princa z Walesu a WEF – využiť pandémiu COVID ako príležitosť na
"reset" globálnej ekonomiky – a tvrdí, že iniciátori chceli spôsobiť hospodársky kolaps v
prospech globálnej elity. Príspevok Slovanských noví z konca septembra konšpiroval o
tom, či „ekofanatici“ a WEF sami nevyvovali energetickú krízu, aby naplnili ciele
klimatického obmedzovania.

K technológii Alibaba Group sa vyjadrili krajne pravicoví politici Marian Kotleba a Marián
Mišún (Kotlebovci - ĽSNS), ako aj facebooková stránka Zdrojj. Napriek tomu, že dané
príspevky mali v zásade informatívny charakter, obsahovali clickbaitové nadpisy a
nešpecifikovali, na koho sa má takéto sledovanie uhlíkovej stopy vzťahovať ani v akom
časovom horizonte sa má meranie uskutočniť, resp. či ide o dobrovoľné alebo povinné
opatrenie. Preto si mohlo publikum týchto zdrojov informáciu interpretovať tak, že ide o
bezprostrednú hrozbu pre každého.

Naratívy Veľkého resetu a kontroly populácie sa do istej miery prelínajú aj s vyššie
zmieňovanými ideami klimatického alarmizmu. V konkrétnych príspevkoch sa tiež
objavovali útoky na rovnakých aktérov, – WEF, OSN, EÚ, USA a podobne – ktorí údajne
ovládajú cez zelené politiky svet a zvyšujú svoje ekonomické záujmy. Potrebné je dodať,
že tieto naratívy nehrali v sledovanom období významnú úlohu (príspevkov bolo málo a
získali iba minimálne interakcie). Považujeme to za dôsledok orientácie vybraných
proruských zdrojov, ktoré sa aktuálne primárne zameriavajú na domácu politiku, otázky
spojené s vojnou na Ukrajine a podobne. Téma klímy je v rámci ich obsahu marginálnou a
ak sa jej venujú, ide predovšetkým o otázky energetiky, ktoré sú u slovenského publika
vnímané ako pálčivejšie, resp. v prípade že sú spojené s proruským sentimentom majú
potenciál získať viac interakcií.

2.2 Kontrola populácie a Veľký Reset

https://www.facebook.com/100063661204782/posts/507186618080041
https://www.facebook.com/100063661204782/posts/511723174293052
https://www.facebook.com/100069105284141/posts/326260559687451
https://www.facebook.com/100057214010171/posts/504942561422873
https://www.facebook.com/374652175944528/posts/5071626139580418
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Publikum najviac oslovil príspevok Mariána Mišúna z 26. mája 2022, ktorým prezdieľava článok z
problematického webu magazin1.sk. Ten patrí do širšej komunikačnej siete strany Kotlebovci – Ľudová
strana Naše Slovensko, ktorej je Mišún členom. Článok sa výsmešne ohradzuje voči meraniu vlastnej
uhlíkovej stopy ako možnosti predstavenej spoločnosťou Alibaba Group. Názov článku je do istej miery
clickbaitový („Budeme vedieť kam idete, ako tam idete, čo jete, ako jete“), kedy novú technológiu vykresľuje
ako cestu k totalite. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje
Facebook.

https://www.facebook.com/100057214010171/posts/504942561422873


 

30.

3. Pro-ruské naratívy

V slovenskom informačnom priestore počas sledovaného obdobia rezonovala téma
energetickej krízy, ktorá vypukla následkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a
narušením svetových energetických trhov, pričom tvrdo zasiahla Európu, ako aj celý svet.
Keďže zameranie projektu sa dotýkalo najmä vnímania klimatických a environmentálnych
tém v proruských zdrojoch (ale aj v niekoľkých mainstreamových médiách, v obsahu
politikov a politických strán) v relevantných príspevkoch sme skúmali, na akých témach a
naratívoch stojí proruský sentiment. Ten bol prítomný najmä v príspevkoch, ktoré
vykresľovali Rusko ako spoľahlivého partnera, usilovali o obviňovanie Západu a obzvlášť
EÚ z energetickej krízy a zároveň bagatelizovali alebo kritizovali sankcie a zelené
opatrenia prijímané na úrovni EÚ.

V našom datasete sa objavilo 188 príspevkov, ktoré sme klasifikovali ako obsahujúce pro-
ruský sentiment. Zaujímavým zistením je skutočnosť, že časové rozloženie týchto
príspevkov, obsahujúcich tag "pro_Russia", sa do veľkej miery zhoduje s rozložením
príspevkov obsahujúcich tagy "energy" a "economy" (viď graf v časti Výsledky výskumu).
Najviac pro-rusky zameraných príspevkov sa totiž objavilo v období medzi 2. a 29. júlom s
vrcholom 22. júla, a následne medzi 1. a 17. septembrom s vrcholmi 1. a 6. septembra
2022.

Graf zobrazuje rozloženie tagu "pro-Russia" počas skúmaného obdobia (1. máj až 30. september 2022).
Údaje boli získané a vizualizované prostredníctvom nástroja Pulsar.

Medzi piatimi najúspešnejšími sa objavili dva príspevky pochádzajúce od stránky
Slobodný vysielač, dva príspevky Andreja Danka a príspevok Slavěny Vorobelovej.
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Príspevok Slobodného vysielača z 11. augusta 2022 pojednával o situácii v záporožskej jadrovej elektrárni.
Podľa statusu tohto pro-ruského zdroja Západ očierňoval Rusko, keď tvrdil, že ruské jednotky ostreľujú
elektráreň, ktorú zároveň okupujú. Logickou verziou udalostí je podľa príspevku opak – Ukrajinci mali
elektráreň okupovať a vyhrážať sa jej zničením ruským jednotkám pod podmienkou ich stiahnutia. Malo
teda ísť o jadrové vydieranie, pričom titulok zdieľaného článku hovoril aj o USA, ktoré mali za aktivitami
Ukrajincov v perimetri elektrárne skutočne stáť. Okrem odpútavania pozornosti od ruských akcií v oblasti
bola v príspevku prítomná snaha o prezentovanie Ruska ako obete. Dáta z CrowdTangle, verejne
dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100063861041172/posts/458204459651585
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Príspevok Slavěny Vorobelovej zo 4. septembra 2022 bol okrem tagu "pro-Russia" označený aj tagom
"EU_negative". Jeho pro-ruská orientácia sa prejavovala ospravedlňovaním Ruska a ruského prezidenta
Putina vo otázke energetickej krízy, ako aj prezentovaním Ruska ako jediného schopného zabezpečiť pre
Európu lacné a stabilné dodávky plynu. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a
prevádzkuje Facebook.

Video príspevok Andreja Danka publikovaný 24. septembra zachytával časť rozhovoru, ktorý Danko
poskytol pre mainstreamové médium Plus 7 dní. V rozhovore bolo možné jasne identifikovať naratív o
potrebe odoberania lacných ruských energií a ukončenia „hádok o tom, kto je s kým“. Danko tak do úzadia
zatláčal do úzadia skutočné rozmery ruskej agresie voči Ukrajine a prezentoval názor o spolupráci s
Ruskom a zrušení sankcií. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje
Facebook.

https://www.facebook.com/100044286316552/posts/635015757984629
https://www.facebook.com/watch/?v=618178813146195
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Príspevok Slobodného vysielača z 26. augusta 2022 o rokovaniach v EÚ bol okrem tagu "pro-Russia"
označený aj tagom "EU_negative". Jeho pro-ruská orientácia sa prejavila najmä tvrdením, že energetická
kríza je výsledkom nenávisti Západu voči Rusku, ktoré je ale stále pre EÚ potrebné ako dodávateľ energií.
Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

Andrej Danko sa téme energetickej kríze venoval aj v príspevku zo 7. septembra 2022, v ktorom
prezentoval lacný ruský plyn ako jediné možné východisko pre Slovensko. Okrem toho zdôraznil vlastné
dobré vzťahy s Ruskou federáciou, keďže ponúkol premiérovi Eduardovi Hegerovi svoje „kontakty v
Rusku“, aby mohol vyriešiť situáciu s vysokými cenami energií dohodou s Ruskom. Dáta z CrowdTangle,
verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100063861041172/posts/469659831839381
https://www.facebook.com/100044252058188/posts/632593751559021
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3.1 Rusko a Gazprom ako jediní spoľahliví partneri v energetike

Jedno z posolstiev, ktoré sa v našom monitoringu objavovalo kontinuálne počas celého
sledovaného obdobia, bolo vykresľovanie Ruskej federácie ako dôveryhodného a
spoľahlivého partnera v oblasti energetiky. V tomto zmysle boli zdôrazňované stabilné
dodávky energií z Ruska za nízke ceny. Tieto tvrdenia boli stavané do kontrastu s
neistotou a očakávaním zhoršenia životnej úrovne v Európe, ktoré by úplné odtrhnutie sa
od ruských energií prinieslo.

V rámci naratívu hral kľúčovú úlohu najväčší exportér zemného plynu Gazprom. Podľa
poslankyne NR SR Slavěny Vorobelovej práve tento energetický gigant garantoval stabilitu
dodávok pre Slovensko, túto garanciu sme však podľa nej stratili vďaka politike EÚ.
Vorobelová zároveň prezentovala tvrdenia o spoľahlivosti Ruska v kontraste s neistými
dodávkami amerického skvapalneného zemného plynu (LNG). Cieľom jej príspevkov bolo
šírenie strachu z možného nedostatku plynu a glorifikácia Ruska. Príspevky Vorobelovej
zdieľali viaceré proruské stránky (Národná koalícia 2, Sloveni).

Vo vyzdvihovaní Ruska ako najlepšieho partnera sa angažovalo aj Ruské veľvyslanectvo
na Slovensku. Úrad zdieľal výrok ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý tvrdil, že
„Ruská spoločnosť Gazprom vždy plnila a bude plniť svoje záväzky týkajúce sa dodávok
plynu.“ Putin sa ďalej vyjadril, že Západ sa snaží pripísať vlastné chyby v energetickej
politike Rusku a Gazpromu. Posmešne hodnotil snahy Západu, ktorý sa snaží znížiť svoju
závislosť od fosílnych palív a prejsť na zelenú energiu: „Oni si sami všetko zatvárajú a
potom hľadajú niekoho, koho by mohli za to obviniť – bolo by to na smiech, keby to
nebolo smutné.“ Viaceré nami analyzované pro-ruské stránky (Extra plus, Zdrojj, Veci
Verejné) sa zdieľaním daného obsahu snažili bagatelizovať či zosmiešňovať kroky
Európskej únie a prezentovať Ruskú federáciu ako racionálneho a najlepšieho
energetického partnera.

V rámci analýzy mala téma priradený tag "Gazprom_dependence", ktorému zodpovedalo
38 príspevkov. Medzi troma najúspešnejšími príspevkami podľa kritéria oslovenia publika
("engagement") boli dva príspevky poslankyne Slavěny Vorobelovej a príspevok
Slovenskej národnej strany. 

https://www.facebook.com/100044286316552/posts/556935169126022
https://www.facebook.com/100050306597167/posts/600073931679488
https://www.facebook.com/100050306597167/posts/600073931679488
https://www.facebook.com/100050306597167/posts/600073931679488
https://www.facebook.com/354521344635102/posts/5091370154283507
https://www.facebook.com/354521344635102/posts/5091370154283507
https://www.facebook.com/100068847295360/posts/352655353706038
https://www.facebook.com/101683139967492/posts/2641567555979025
https://www.facebook.com/101683139967492/posts/2641567555979025
https://www.facebook.com/374652175944528/posts/5226169870792710
https://www.facebook.com/100064201411815/posts/421004293382948
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Príspevok Slavěny Vorobelovej z 28. júla 2022 sa zameral na kritiku Európskej únie a jej čelných
predstaviteľov. Vorobelová v ňom opisovala Úniu ako nejednotnú a rozhádanú, ovládanú Spojenými štátmi
americkými a štvanú proti Ruskej federácii. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní
a prevádzkuje Facebook.

Príspevok Slovenskej národnej strany z 12. júla 2022 reagoval na snahy EÚ a Slovenska diverzifikovať
zdroje energií a odpojiť sa od ruských dodávok. Autor statusu Rasťo Šepták (člen strany) obviňoval najmä
vládnuce politické elity (prezidentku Zuzanu Čaputovú, premiéra Eduarda Hegera, ale aj slovenských
europoslancov Michala Šimečku a Martina Hojsíka) z neuvážených a nesprávnych rozhodnutí a obhajoval
kroky Ruskej federácie. Príspevok nepriamo vyzýval národ na protest, keďže spomínal revolúciu z roku
1989 ako príklad prevzatia moci do rúk protestujúceho ľudu. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného
nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100044286316552/posts/609563433863195
https://www.facebook.com/100044415100098/posts/597355691754929
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Slavěna Vorobelová vo svojom príspevku z 25. júla 2022 volala po odstúpení vlády. Strach medzi svojimi
sledovateľmi vzbudzovala prostredníctvom rastúcich cien energií. Z energetickej krízy vinila „choré
rozhodnutia nemeckej eko-politiky“, naznačila, že vláda sa svojimi rozhodnutiami chce zavďačiť Bruselu a
nemyslí na potreby slovenských občanov. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní
a prevádzkuje Facebook.

3.2 Negatívne vykresľovanie USA a snáh EÚ o diverzifikáciu
energetických zdrojov

Počas monitorovaného obdobia sa vyskytli mnohé ďalšie tvrdenia reagujúce na snahy EÚ
odstrihnúť sa od ruských energií a diverzifikovať energetické zdroje. Dezinformační aktéri
reagovali snahou rozosiať chaos a strach v slovenskom informačnom priestore, zatiaľ čo
boli európske snahy prezentované ako nedostačujúce a neúspešné. Pro-ruské stránky
ako Slobodný vysielač či Armádny Magazín, ale aj Veľvyslanectvo RF na Slovensku
porovnávali neúspešné nemecko-katarské rokovania o dodávkach skvapalneného plynu
(LNG) s návštevou ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v Alžírsku a
Ománe – zámerom porovnávania týchto stretnutí bolo vyzdvihnúť kladné výsledky ruskej
diplomatickej činnosti v kontraste s neúspechom Nemecka ako jedného z hlavných lídrov
EÚ.

Kritizované boli však aj úspešne uzavreté obchody. Podpísanie dohody medzi EÚ a
Azerbajdžanom o zdvojnásobení dodávok plynu do Európy sarkasticky komentovala
stránka Armáda Ruskej Federácie: „Len nech to nie je Putin. Zavreli sme oči pred
Náhorným Karabachom, nad tým že je to [Azerbajdžan] bývalá krajina ZSSR, hlavné je že
má chladné vzťahy s Moskvou a preto budú naši kamoši.“

https://www.facebook.com/100044286316552/posts/607647560721449
https://www.facebook.com/100063861041172/posts/392287666243265
https://www.facebook.com/1942351935794365/posts/5859698997392953
https://www.facebook.com/100068847295360/posts/305709841733923
https://www.facebook.com/386600464835386/posts/2202558216572926
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Výbuch na termináli na export LNG v americkom štáte Texas využili proruskí aktéri na
kritiku toho, ako nám vláda „zabezpečila“ LNG a označili ju za „rusofóbnu“. Tento
príspevok publikovaný pro-ruskou stránkou Hlavný denník zdieľali aj Som z dediny, Sila
pravdy a Odboj V4. Pro-ruské zdroje využili nešťastie na posmešné konštatovanie, že
nám nezostáva nič iné, iba naďalej nakupovať ruský plyn, a tým „financovať vojnu“.
Viaceré príspevky (aktuálne nedostupné) obviňovali Spojené štáty, že profitujú z
energetickej krízy a vojny na Ukrajine tým, že slúžia ako naliehavý zdroj LNG pre EÚ,
ktorá sa snaží zbaviť ruského plynu.

Bagatelizácia dôležitosti odpútania sa od ruských energií sa prejavovala aj
poukazovaním na to, aký bude prechod na LNG pomalý a drahý. Proruská stránka
Slobodný vysielač satiristicky komentovala snahy Českej republiky o zabezpečenie LNG
z Holandska: „… nepýtajte sa na veci, ktoré vás nemajú čo zaujímať. Vy sa máte pýtať
len na to, či vám zoženieme demokratický plyn alebo nie. Ale nemáte sa pýtať na to,
koľko ten plyn bude stáť. To sú nemiestne otázky.“ Tento komentár nepriamo odkazuje
aj na ďalší častý naratív dezinformačných aktérov – tzv. „diktát Bruselu“. Ten bol v
dezinformačných kruhoch viackrát použitý v spojitosti s momentálnym krízovým
obdobím. Status krajne pravicovej politickej strany Republika napríklad naznačoval, že
energetickú situáciu – tak ako aj migračnú krízu, koronakrízu či klimatickú krízu –
Brusel využíva na rozšírenie svojich právomocí na úkor štátov.

Negatívne vykresľovanie USA sa nevyskytovalo iba v spojení s dovozom LNG do Európy.
Slobodný vysielač tvrdil, že mainstreamové médiá šíria proamerickú propagandu,
politici sa poklonkujú USA a prijímajú šialenú sankčnú proti-ruskú politiku. Iný príspevok
Slobodného vysielača ešte silnejšie zdôrazňuje, že k zavedeniu sankcií sme boli
„postrčení“ USA a ich prijatie vedie k zhoršovaniu životnej úrovne. Komentár ironicky
uvádza, že „..za všetko zlo, čo sa vám deje môže len a len PUTIN!“

Podľa pro-ruskej stránky Armáda Ruskej Federácie, Európa smeruje do vlastného
rozpadu, lebo sme „pristúpili na niekoho hru“, pričom NATO a USA nás pri smerovaní do
záhuby podporujú. Aj ďalšia proruská stránka Slovanské noviny šírila obľúbený naratív
dezinformačnej scény, a to, že bruselské elity sú neschopné, resp. že ich rozhodovanie
je ovplyvňované USA.

Tag "LNG_supply" bol pridelený celkovo 22 príspevkom. Medzi troma najúspešnejšími
príspevkami podľa kritéria oslovenia publika ("engagement") boli príspevky
pochádzajúce od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, mimoparlamentného
politika Eduarda Chmelára a pro-ruskej stránky Armáda Ruskej Federácie.

https://www.facebook.com/460072524405386/posts/1403217283424234
https://www.facebook.com/348721478920036/posts/1482368422221997
https://www.facebook.com/472157062814090/posts/5870374569658952
https://www.facebook.com/176601839857648/posts/927325871451904
https://www.facebook.com/190006124371524/posts/6230135450358531
https://www.facebook.com/100063861041172/posts/444498917688806
https://www.facebook.com/hnutie.republika
https://www.facebook.com/100063861041172/posts/456078826530815
https://www.facebook.com/100063861041172/posts/429997072472324
https://www.facebook.com/386600464835386/posts/2222543874574360
https://www.facebook.com/107540124465801/posts/532129935340149
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Príspevok Zuzany Čaputovej zo 6. septembra 2022 informoval o stretnutí hlavy štátu s gréckou
prezidentkou a premiérom. Správa reagovala na niekoľko prejednávaných tém, medzi ktorými sa objavilo aj
rokovanie o možnosti využívať grécke LNG terminály pre posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska.
Príspevok mal informatívny charakter a neobsahoval negatívny sentiment vo vzťahu k téme LNG a
diverzifikácii energetických zdrojov. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a
prevádzkuje Facebook.

Príspevok Eduarda Chmelára zo 7. septembra 2022 reagoval na vyššie zmienené stretnutie Zuzany
Čaputovej s gréckymi politickými predstaviteľmi a diskusiu ohľadom dodávok LNG. Chmelár v príspevku
kritizoval prezidentku za pokrytectvo, keďže snaha diverzifikovať zdroje a používať skvapalnený plyn má
odporovať jej myšlienkam o zelenej tranzícii, keďže podľa Chmelára ide o environmentálne najhorší zdroj
energie. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/100044201361085/posts/633698514780188
https://www.facebook.com/277333422298557/posts/5738202946211550
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Príspevok publikovaný stránkou Armáda Ruskej Federácie 15. septembra 2022 kritizoval snahu o
diverzifikáciu energetických zdrojov, primárne postavenie USA na trhu s LNG. Podľa príspevku predávajú
USA skvapalnený plyn za nevýhodné ceny, najmä v porovnaní s lacným plynom z Ruska, ktoré vie
zabezpečiť stabilné dodávky. Dáta z CrowdTangle, verejne dostupného nástroja, ktorý vlastní a
prevádzkuje Facebook.

https://www.facebook.com/386600464835386/posts/2243254869169927


 

40.

Závery a odporúčania
V rámci slovenského Facebooku panuje pomerne nízke povedomie o Zelenej dohode, ako
aj nedostatočný záujem tému komunikovať zo strany politikov a médií. V skúmanom
období sme zachytili relatívne nízky počet relevantných príspevkov zameraných na Zelenú
dohodu. Na druhej strane, väčšina z príspevkov, ktoré sme analyzovali, pochádzala od
oficiálnych inštitúcií alebo dôveryhodných spravodajských či mainstreamových médií.
Menej potešujúcim je však nezáujem politických predstaviteľov, či už na celonárodnom
leveli alebo na úrovni regiónov. Zachytené príspevky zároveň oslovovali iba marginálnu
časť publika a získavali minimálne počty interakcií.

Slabú komunikáciu témy Zelenej dohody v rámci slovenského Facebooku môžeme
prisúdiť viacerým aspektom. Na jednej strane môže ísť o výsledok diania v Európe, ktorá je
po kríze pandémie Covid-19 oslabená a musí bojovať s dôsledkami vojny na Ukrajine, kam
je smerovaná prevažná časť politickej aj mediálnej pozornosti. Predpokladáme tiež, že
občania SR si spájajú otázky ochrany životného prostredia a klímy najmä s energetikou,
kde presadzovanie zelených riešení predstavuje „strašiaka“ v podobe zdražovania a nižšej
dostupnosti zdrojov.

Úloha politických predstaviteľov je ale kľúčová. Práve politici by mali aktívne pristupovať ku
komunikovaniu problematiky klímy a životného prostredia, a skeptických občanov
presvedčiť líderstvom a prinášaním zodpovedných riešení. Tie by mali zároveň podávať
zrozumiteľne a možné negatívne dopady na komfort obyvateľov deklarovať transparentne.

Rozvinutej dezinformačnej scéne sa v slovenskom informačnom priestore úspešne darí
pretláčať anti-západné či euroskeptické postoje. Tie sú často spájané aj s témou
klimatických opatrení považovaných za jeden z nástrojov útlaku zo strany európskych
inštitúcií. Vojna na Ukrajine a následné sankcie EÚ značne akcelerovali diskurz o
energetike, ako aj obavy populácie z ich možného nedostatku v zimnom období, čo
umožnilo pro-rusky orientovaným aktérom v slovenskom informačnom priestore
posilňovať klamlivé naratívy a manipulovať verejnú mienku.

Ako kľúčový nástroj sa preto ukazuje strategická komunikácia štátu. Tá by sa mala
špecificky zameriavať na zdieľanie pozitívnych posolstiev o dôležitosti boja proti zmene
klímy, charaktere klimatických politík (ako je Zelená dohoda) a ďalších možnostiach ako
znižovať dopady ľudskej či priemyselnej činnosti na životné prostredie a klímu. Táto
komunikácia by mala byť kombinovaná s nástrojmi, ktoré ponúkajú mainstreamové médiá
a offline kanály schopné zasiahnuť široké publikum. Nemenej dôležitými sú pobočky
európskych inštitúcií na Slovensku a zdieľanie informácií by nemalo obchádzať ani
mimovládny sektor.



 

41.

Vysoký počet príspevkov pochádzajúci od oficiálnych inštitúcií EÚ a ich pobočiek na
Slovensku v pomere k príspevkom problematických zdrojov v téme Zelenej dohody
poukazuje na široký priestor, ktorý ešte nie je do veľkej miery zahltený
dezinformáciami či konšpiračnými naratívmi.
Inštitúcie by preto mali využívať nástroje uplatniteľné vo viacerých scenároch, vhodné
na prevenciu aj reakciu na potenciálne dezinformačné a konšpiračné naratívy.
Zásadné je budovanie štruktúr v rámci štátnych inštitúcií, posilňovanie ich kapacít a
personálneho potenciálu, ako aj posilnenie mechanizmov strategickej komunikácie. 
Aktívna komunikácia inštitúcií, vyvracanie mýtov a dezinformácií prostredníctvom
prebunkingu a debunkingu, ako aj včasné upozorňovanie na možné hrozby v
informačnom priestore spojené so zelenými témami a energetikou by mohli posilniť
odolnosť spoločnosti voči klamlivým naratívom a zvýšiť celkové povedomie o týchto
témach.
Významný priestor sa otvára vo vzťahu k domácej politickej reprezentácii, ktorá témy
životného prostredia a klímy prezentuje iba minimálne. Nevyhnutná je ale ich
systematizácia a koordinácia s ďalšími aktérmi. Medzi relevantných komunikátorov
zelených tém totiž patria aj médiá, spravodajské agentúry, alebo mimovládne
organizácie a think-tanky.
Pretrvávajúca neochota komunikovať o týchto témach výrazne zužuje spoločenskú
diskusiu a naďalej znižuje dôveru v EÚ. Vzhľadom na výrazné presahy medzi
sledovanými témami s anti-západným / anti-EÚ a pro-ruským sentimentom je potrebné
zmierňovať vplyv naratívov viažucich tento sentiment prostredníctvom dostupných
nástrojov, a to tak na úrovni štátnych inštitúcií ako na úrovni mainstreamových médií či
mimovládneho sektora.
Dôležitý je aj priestor pre zapojenie mimovládnych organizácií a tvorba odbornej
analytickej komunity schopnej reflektovať aktuálne hrozby prostredníctvom
priebežného monitoringu informačného prostredia či ďalších analýz. Poznatky
prezentované touto komunitou môžu posilniť situačné povedomie a celospoločenskú
odolnosť.

Odporúčania:
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Design výskumu
Výskum bol realizovaný s využitím metód kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumného
prístupu. Výber platformy Facebook pre realizáciu analýzy bol odvodený od dlhodobejších
skúseností so sledovaním problematického obsahu v slovenskom informačnom priestore.
Jej výber potvrdzujú aj zistenia z prieskumu Reuters Institute, z ktorého je zjavné, že
používatelia sociálnych sietí na Slovensku preferujú práve Facebook (používa ho 74 %
opýtaných), ktorý je využívaný aj ako zdroj spravodajstva – 58 % opýtaných potvrdilo, že
čerpá informácie zo sociálnych sietí, z toho 54 % ich čerpá z Facebooku.

Výskum pozostával z niekoľkých fáz. V prvej fáze sme okrem platformy uskutočnili výber
sledovaných aktérov podmienený primárne zoznamom pro-ruských aktérov, ktorý vytvorila
slovenská technologická spoločnosť Gerulata Technologies, ktorá vytvára nástroje pre
monitorovanie a hodnotenie škodlivého online obsahu. Keďže zoznam obsahuje aj webové
stránky, pre potreby nášho výskumu sme vyselektovali 96 facebookových stránok a profilov
pro-ruských aktérov, ktoré boli zaradené do kategórie pro-ruských zdrojov. Do zoznamu
sledovaných aktérov sme pridali facebookové stránky 14 politických strán, stránky a profily
41 politických aktérov – parlamentných a mimoparlamentných politikov – a stránky 10
mainstreamových médií a spravodajských agentúr. Dokopy išlo o 158 subjektov, keďže 3
facebookové stránky v kategórii proruských aktérov neboli v čase skúmania k dispozícii.
Kompletný zoznam skúmaných aktérov je dostupný v prílohe č. 1.

Paralelne s vytváraním zoznamu aktérov sme kreovali zoznam zdrojov v nástroji
CrowdTangle, verejne dostupného nástroja prevádzkovaného spoločnosťou Meta pre účely
monitorovania publikovaného obsahu, ktorý následne umožnil získavanie dát. Pre
vyhľadávanie obsahu skúmaných aktérov sme následne vytvorili súbor kľúčových slov
dotýkajúcich sa tém životného prostredia, klímy a energetiky. Kompletný zoznam je
dostupný v prílohe č. 2.

Po dokončení prípravných fáz sme pristúpili k vyhľadávaniu obsahu pre bližšiu analýzu.
Obsah sme získavali priebežne s odstupom jedného mesiaca vyhľadávaním v nástroji
CrowdTangle za použitia zoznamu aktérov a kľúčových slov, pričom sme sledovali obdobie
od 1. mája do 30. septembra 2022. Pre vyhodnotenie získaného datasetu sme vytvorili
zoznam tagov zachytávajúcich kľúčové témy alebo naratívy obsiahnuté v skúmaných
príspevkoch. Priraďovanie tagov k príspevkom prebiehalo prostredníctvom platformy
Pulsar. Jeden príspevok spravidla obsahoval viac tagov, vo výnimočných prípadoch mohol
byť pridelený iba jeden tag.

Záverečný dataset obsahoval 1853 relevantných príspevkov a 694 príspevkov označených
tagom "irrelevant", ktoré svojím obsahom nekorešpondovali so zameraním projektu, a preto
neboli bližšie hodnotené. Pomerne vysoký počet nerelevantných príspevkov mohol byť
spôsobený širokým nastavením kľúčových slov, vďaka ktorému CrowdTangle zachytával aj
nesúvisiaci obsah. Sentiment a obsah relevantných príspevkov boli následne
vyhodnocované prideľovaním tagov. Prebiehalo aj zaznamenávanie komplexnejších
naratívov a označovanie problematických (potenciálne škodlivých) príspevkov.

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022/slovakia
https://www.gerulata.com/docs/gerulata_top_pro_russian_sources.pdf
https://www.gerulata.com/
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Zároveň prebiehalo zaznamenávanie aktérov, od ktorých pochádzali zachytené príspevky, a
vyhodnocovanie ich charakteristík. V kategórii proruských zdrojov sme zisťovali: prítomnosť
pro-ruskej orientácie; inklináciu ku extrémizmu; inklináciu k antisystémovým postojom;
inklináciu k anti-západným postojom; inklináciu k anti-liberálnym postojom; prítomnosť
konšpiračných naratívov; orientáciu na témy súvisiace so zdravím; orientáciu na témy
súvisiace s náboženstvom; pozíciu subjektu na pravo-ľavom politickom spektre.

V prípade politických strán bola určovaná: pozícia politickej strany alebo hnutia na pravo-
ľavom politickom spektre; geopolitická orientácia; regionálna afiliácia; pôsobenie strany v
niektorej zo skupín v Európskom parlamente alebo jej pôsobenie v Národnej rade Slovenskej
republiky (všetky z vybraných politických strán boli v období výskumu v koalícii alebo
opozícii).

Pri individuálnych politických aktéroch sme hodnotili: príslušnosť k politickej strane alebo
hnutiu, prípadne pozíciu daného politika v strane alebo inštitúcii; pozíciu na pravo-ľavom
politickom spektre; geopolitickú orientáciu; regionálnu afiliáciu.

V kontexte médií a spravodajských agentúr sme určovali: typ zdroja vzhľadom na to, kto ho
vlastní; úroveň relevancie publikovaného obsahu; domáce alebo zahraničné pôsobenie;
pozíciu na pravo-ľavom politickom spektre; geopolitickú orientáciu; čítanosť zdroja; dĺžku
pôsobenia zdroja.

Na základe tejto kategorizácie a vyhodnocovania orientácie identifikovaného zdroja sme z
kompletného vopred vytvoreného zoznamu zdrojov vyselektovali tie, ktorých príspevky sme
zachytili v CrowdTangle a boli vyhodnotené ako relevantné v téme životného prostredia,
klímy alebo energetiky. V záverečnej fáze výskumu sme agregovali získané poznatky v
podobe jednotlivých kapitol tejto záverečnej správy. V nej poskytujeme základný prehľad
najviac prevládajúcich naratívov počas sledovaného obdobia, ktoré autori správy zasadzujú
do kontextu. Správa okrem toho reflektuje, ktorí aktéri sa počas daného obdobia vyjadrovali
k témam životného prostredia, klímy či energetiky, ako často sa k týmto témam v
príspevkoch vyjadrovali a aké čiastkové témy alebo naratívy sa v ich príspevkoch nachádzali.
Prevládajúce témy, naratívy a časové rozloženie relevantných príspevkov podľa tém je v
správe zobrazené graficky prostredníctvom nástrojov Pulsar a Flourish (platforma pre
vizualizáciu dát). Záverečná správa zároveň analyzuje najúspešnejšie príspevky v vybraných
naratívoch podľa priradených tagov.

Napokon je potrebné uviesť, že výskum zachytil toľko obsahu, koľko dovoľovali limitácie
použitých analytických nástrojov ako aj zoznamy kľúčových slov a tagov, s ktorými analytici
pracovali. Napriek daným nedostatkom predpokladáme, že dostupná vzorka relevantným
spôsobom reflektuje stav diskurzu o životnom prostredí, klíme a energetike v rámci
slovenského Facebooku (ktorý predstavuje významný segment slovenského informačného
priestoru).



 

Táto správa bola vypracovaná s podporou projektu IRI Beacon. Vyjadrené názory sú
výlučne názormi autora a nevyjadrujú názory IRI.
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Proruské zdroje:
Akčná Skupina Vzdor Kysuce, stránka, počet sledovateľov: 7,532
Alexander Ivanovič Možajev, stránka, počet sledovateľov: 7,989
AntiKiska, stránka, počet sledovateľov: 14,195
Antimajdan, stránka, počet sledovateľov: 8,216
Armáda Ruskej Federácie, stránka, počet sledovateľov: 76,641
Armádny magazín, stránka, počet sledovateľov: 16,885
Blog investigatívnej žurnalistiky, stránka, počet sledovateľov: 19,402
BRAT za BRATA, stránka, počet sledovateľov: 54,894
Casus Belli - Vojnové konflikty vo svete a geopolitika, stránka, počet sledovateľov: 1,535
Cesty Víťazstva 2019-Дороги победы 2019-Darogy Pobedy 2019, stránka, počet
sledovateľov: 992
Červené gardy, stránka, počet sledovateľov: 1,730
Čo Vy na to , občania ?, stránka, počet sledovateľov: 20,645
DAV DVA, stránka (nový názov: Veci Verejné), počet sledovateľov: 
Denník Slobodné listy, stránka, počet sledovateľov: 4,234
DUŠAN JURÍK, stránka, počet sledovateľov: 1,028
ExtraPlus, stránka, počet sledovateľov: 11,554
EZOpress, stránka (nový názov: E-press Community), počet sledovateľov: 1,951
Front ľavicovej mládeže, stránka, počet sledovateľov: 3,283
Hlavné správy, stránka je nedostupná
Hlavný denník, stránka, počet sledovateľov: 37,147
Hrica Lubos, stránka, počet sledovateľov: 92,777
Hrot.info, stránka, počet sledovateľov: 11,231
Informer-slovensko, stránka, počet sledovateľov: 3,427
InfoSvet/SK, stránka je nedostupná
Inlibri - online kníhkupectvo, stránka, počet sledovateľov: 2,117
ISKRA, stránka, počet sledovateľov: 2,486
Jednota Slovanov, stránka, počet sledovateľov: 853
JOTA - Konceptuálna jednota, stránka, počet sledovateľov: 632
Katarína Boková ǂ Slovenské Hnutie Obrody, stránka, počet sledovateľov: 1,352
Kulturblog, stránka, stránka je nedostupná
Magazín 1 - politicko spoločenský magazín, stránka je nedostupná
Milujeme Rusko, stránka, počet sledovateľov: 58,842
Napalete, stránka, počet sledovateľov: 9,676
NA PANSKÉ - Slobodný vysielač, stránka, počet sledovateľov: 1,063
Narodne Slovensko, stránka, počet sledovateľov: 1,779
nocomment.sk, stránka, počet sledovateľov: 65,612
Noviny ÚSVIT, stránka, počet sledovateľov: 1,899
Občiansky ODPOR, stránka, počet sledovateľov: 1,631
 39. Odboj V4, stránka, počet sledovateľov: 12,644
 40. OZ Klub histórie veľkej vlasteneckej vojny, stránka, počet sledovateľov: 3,389

Príloha č. 1 – Kompletný zoznam monitorovaných
aktérov (zber údajov prebehol 12.11.2022)

https://www.facebook.com/vzdorkysuceakcnaskupina
https://www.facebook.com/natoISterror
https://www.facebook.com/AntiKiskaOriginal
https://www.facebook.com/Antimajdan
https://www.facebook.com/armadaRF
https://www.facebook.com/Arm%C3%A1dny-magaz%C3%ADn-1942351935794365
https://www.facebook.com/investigativnazurnalistika
https://www.facebook.com/BRAT-za-BRATA-1111935678821585/
https://www.facebook.com/casusbellilive
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079731067018
https://www.facebook.com/slovenskopatrinavychod
https://www.facebook.com/%C4%8Co-Vy-na-to-ob%C4%8Dania--139060432783052
https://www.facebook.com/veciverejneslovensko
https://www.facebook.com/Konspiracnelisty
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063836072194
https://www.facebook.com/extraplus.sk
https://www.facebook.com/ezopress
https://www.facebook.com/frontlavicovejmladeze
https://www.facebook.com/hlavnydenniksk
https://www.facebook.com/hricalubos1
https://www.facebook.com/hrot.info
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063716659363
https://www.facebook.com/inlibri.online
https://www.facebook.com/slovenskaiskra.sk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066781873802
https://www.facebook.com/JOTA-Konceptu%C3%A1lna-jednota-392297327607295
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066801010693
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067499231972
https://www.facebook.com/napalete.sk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064445931458
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068901232404
https://www.facebook.com/nocommentsk.sk
https://www.facebook.com/novinyusvit
https://www.facebook.com/obcianskyodpor
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063494899563
https://www.facebook.com/oz.klub.historie
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Pamäť histórie Oslobodenia, stránka, počet sledovateľov: 1,628
Peter Švrček, stránka, počet sledovateľov: 1,305
Podporujeme existenciu Slovenských brancov, stránka, počet sledovateľov: 631
Podtatranský kuriér, stránka, počet sledovateľov: 1,364
PRAVDA ŤA OSLOBODÍ!, stránka, počet sledovateľov: 12,999
Protiprúdu, stránka, počet sledovateľov: 1,152
Republika - Naša Vlasť je Budúcnosť, stránka, počet sledovateľov: 8,524
Rozhľady, stránka, počet sledovateľov: 10,414
Sila pravdy, stránka, počet sledovateľov: 66,457
Slavica, stránka, počet sledovateľov: 6,942
Slobodný Výber, stránka, počet sledovateľov: 8,660
Slobodný vysielač, stránka, počet sledovateľov: 93,828
Slovanska unia, stránka, počet sledovateľov: 8,577
Slovanská duše - Славянская душа, stránka, počet sledovateľov: 18,417
Slovanské bratstvo, stránka, počet sledovateľov: 3,011
Slovanské noviny, stránka, počet sledovateľov: 2,209
Slovanské ženy - matky proti vojne, stránka, počet sledovateľov: 2,040
Slovanský svet - Славянский мир - Slovenski svet - Słowiański świat, stránka, počet
sledovateľov: 5,664
Sloveni, stránka, počet sledovateľov: 14,045
Slovenská Bojová Veda, stránka, počet sledovateľov: 3,604
Slovenské národné noviny, stránka, počet sledovateľov: 7,492
Slovenskí Branci, stránka, počet sledovateľov: 22,365
Slovensko naša krajina, stránka, počet sledovateľov: 43,402
Slovensko v srdci, stránka, počet sledovateľov: 31,829
Slovensko- ruská spoločnosť, stránka, počet sledovateľov: 2,691
Slovensko-ruská spoločnosť Arbat Trnava, stránka, počet sledovateľov: 44
Slovensko-Ruská základná škola, stránka, počet sledovateľov: 566
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - SZPB, stránka, počet sledovateľov: 5,812
Sloviensko, stránka, počet sledovateľov: 2,948
Slovo, stránka, počet sledovateľov: 1,798
Socialistický zväz mladých- SZM / Socialist Union of Youth- Slovakia, stránka, počet
sledovateľov: 472
Somslovan.sk, stránka, počet sledovateľov: 3,160
Som Slovák a som na to hrdý…, stránka, počet sledovateľov: 258,416
Som z dediny, stránka, počet sledovateľov: 147,530
Spoločnosť rodákov a priateľov Ruska - Берёзка, stránka, počet sledovateľov: 1,105
Spravodajská Alternatíva, stránka, počet sledovateľov: 29,153
Svetlo do tmy, stránka, počet sledovateľov: 24,876
Tajné dejiny Slovienov - Slovanov a Arijcov,našich slávnych predkov, stránka, počet
sledovateľov: 2,748
Takže tak, stránka, počet sledovateľov: 5,662
Televízia Slovan, stránka, počet sledovateľov: 57,786
Udalosti dňa, stránka, počet sledovateľov: 725
Ústav pamäti ľudu práce, stránka, počet sledovateľov: 4,055
Varovanie, stránka, počet sledovateľov: 779

https://www.facebook.com/PamathistorieOslobodenia
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063713640295
https://www.facebook.com/PodporaSB
https://www.facebook.com/PodtatranskyKurier
https://www.facebook.com/pravda.ta.oslobodi
https://www.facebook.com/protiprudu.org
https://www.facebook.com/Republika-Na%C5%A1a-Vlas%C5%A5-je-Bud%C3%BAcnos%C5%A5-650692178296514
https://www.facebook.com/rozhlady
https://www.facebook.com/SilaPravdy
https://www.facebook.com/slavica.oz
https://www.facebook.com/slobodnyvyber
https://www.facebook.com/SlobodnyVysielac
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069537713994
https://www.facebook.com/slovanskaduse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064704674047
https://www.facebook.com/slovanskenoviny
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080082765291
https://www.facebook.com/slovansvet
https://www.facebook.com/WWW.SLOVENI.SK
https://www.facebook.com/slovenska.bojova.veda
https://www.facebook.com/slovenskenarodnenoviny
https://www.facebook.com/slovenskibranci1
https://www.facebook.com/krajinaslovensko
https://www.facebook.com/Slovensko.v.srdci
https://www.facebook.com/SlovenskoRuskaSpolocnost
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077422693987
https://www.facebook.com/slovenskoruskazakladnaskola
https://www.facebook.com/szpb.sk
https://www.facebook.com/sloviensko
https://www.facebook.com/noveslovo.sk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064943431594
https://www.facebook.com/somslovan
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064955731168
https://www.facebook.com/somzdedinyDK
https://www.facebook.com/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5-rod%C3%A1kov-a-priate%C4%BEov-Ruska-%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BA%D0%B0-290053107785169
https://www.facebook.com/spravodajska.alternativa
https://www.facebook.com/svetlodotmy
https://www.facebook.com/malickarus
https://www.facebook.com/takzetak.sk
https://www.facebook.com/televiziaslovan
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064902511947
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035399871585
https://www.facebook.com/varovanie.sk
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Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku/ Посольство России в Словакии, stránka, počet
sledovateľov: 68,831
Vojaci proti vojne a za suverenitu Slovenska, stránka, počet sledovateľov: 1,216
Vydavateľstvo Torden, stránka, počet sledovateľov: 1,942
Vzbura proti modernému svetu, stránka, počet sledovateľov: 12,508
VZDOR, stránka, počet sledovateľov: 14,730
Zaujímavosti Slovenska, stránka, počet sledovateľov: 41,706
Zdrojj, stránka, počet sledovateľov: 14,656
Združenie slovenskej inteligencie, stránka, počet sledovateľov: 4,944
Zjednotení za mier, stránka, počet sledovateľov: 3,887
zvtv, stránka, počet sledovateľov: 4,393
Большая Славия, Sláva Rodu Slovanskému, stránka, počet sledovateľov: 2,540
Ночные Волки MC Европа \ Night Wolves MC Europe, stránka, počet sledovateľov: 9,639
Русский дом в Братиславе/Ruský dom v Bratislave, stránka, počet sledovateľov: 2,460

Politické strany a hnutia:
Hlas - sociálna demokracia, stránka, počet sledovateľov: 45,231
Komunistická Strana Slovenska, stránka, počet sledovateľov: 8,122
Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko, stránka, počet sledovateľov: 17,301
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, stránka, počet sledovateľov: 219,683
Progresívne Slovensko, stránka, počet sledovateľov: 44,556
Republika, stránka, počet sledovateľov: 12,726
Sloboda a solidarita, stránka, počet sledovateľov: 130,385
Slovenská národná strana, stránka, počet sledovateľov: 88,504
Slovenské hnutie obrody, stránka, počet sledovateľov: 47,731
Slovenský PATRIOT, stránka, počet sledovateľov: 3,327
socialisti.sk, stránka, počet sledovateľov: 10,612
SPOLU - občianska demokracia, stránka, počet sledovateľov: 28,630
Za ľudí, stránka, počet sledovateľov: 20,409
Život - Národná strana, stránka, počet sledovateľov: 13,868

Politickí aktéri:
Angelová, Svetlana, stránka, počet sledovateľov: 516
Bekmatov, Artur, stránka, počet sledovateľov: 13,527
Beňová, Monika, stránka, počet sledovateľov: 63,768
Boková, Katarína, stránka, počet sledovateľov: 25,516
Budaj, Ján, profil, počet sledovateľov: 5,909
Bilčík, Vladimír, stránka, počet sledovateľov: 7,989
Čaputová, Zuzana, stránka, počet sledovateľov: 368,547
Danko, Andrej, stránka, počet sledovateľov: 95,459
Draxler, Juraj, stránka, počet sledovateľov: 24,174
Ďuriš Nicholsonová, Lucia, stránka, počet sledovateľov: 58,126
Gergeľová, Monika, stránka, počet sledovateľov: 672
Géci, Marek, stránka, počet sledovateľov: 52, 692
Hajšel, Robert, stránka, počet sledovateľov: 1,724

https://www.facebook.com/ambasadarus
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068519109712
https://www.facebook.com/tordenvydavatelstvo
https://www.facebook.com/vzbura
https://www.facebook.com/vzdorhp
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050687760321
https://www.facebook.com/Zdrojj
https://www.facebook.com/ZSIKORENE
https://www.facebook.com/Zjednoten%C3%AD-za-mier-281494758697472
https://www.facebook.com/zvtv.sk
https://www.facebook.com/SlaviaSlavaRodu
https://www.facebook.com/NightWolvesMCEurope
https://www.facebook.com/rcvkbratislava
https://www.facebook.com/HlasSocialnaDemokracia
https://www.facebook.com/KomunistickaStranaSlovenska
https://www.facebook.com/KotlebovciLSNaseSlovensko
https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnosti
https://www.facebook.com/ProgresivneSlovensko
https://www.facebook.com/hnutie.republika
https://www.facebook.com/stranasas
https://www.facebook.com/stranasns
https://www.facebook.com/slovenskehnutieobrody
https://www.facebook.com/slovenskypatriot
https://www.facebook.com/Socialisti.SK
https://www.facebook.com/stranaspolu
https://www.facebook.com/zaludisk
https://www.facebook.com/ZivotNarodnaStrana
https://www.facebook.com/shoangelova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039974514458
https://www.facebook.com/monikabenovaep
https://www.facebook.com/bokovakatarina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057816802595
https://www.facebook.com/Bilcik.Vladimir/
https://www.facebook.com/zcaputova
https://www.facebook.com/andrej.danko.7169
https://www.facebook.com/draxlerjuraj
https://www.facebook.com/luciadnicholsonova
https://www.facebook.com/gergelovamonika
https://www.facebook.com/gecimarek
https://www.facebook.com/roberthajselEU
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Harabin, Štefan, stránka je nedostupná
Hojsík, Martin, stránka, počet sledovateľov: 23,788
Chmelár, Eduard, stránka, počet sledovateľov: 71,771
Jurzyca, Eugen, stránka, počet sledovateľov: 2,614
Kazda, Radovan, profil, počet sledovateľov: 4,610
Kotleba, Marian, stránka, počet sledovateľov: 50,112
Lexmann, Miriam, stránka, počet sledovateľov: 8,448
Mazurek, Milan, stránka, počet sledovateľov: 176,918
Mičovský, Ján, stránka, počet sledovateľov: 6,958
Mišún, Marián, stránka, počet sledovateľov: 22,987
Polačik, Štefan, stránka, počet sledovateľov: 1,398
Pollák, Peter, stránka, počet sledovateľov: 56,332
Poprocký, Pavol, stránka, počet sledovateľov: 2,242
Radačovský, Miroslav, stránka, počet sledovateľov: 40,597
Sabo, Michal, stránka, počet sledovateľov: 47,765
Skýpala, Pavol, profil, počet sledovateľov: 881
Soročinová, Monika Sofyia, profil, počet sledovateľov: 15,764
Stohlová, Tamara, stránka, počet sledovateľov: 3,181
Suja, Miroslav, stránka, počet sledovateľov: 39,760
Šimečka, Michal, stránka, počet sledovateľov: 32,257
Ščurka, Jaroslav, stránka, počet sledovateľov: 525
Štefanec, Ivan, stránka, počet sledovateľov: 23,172
Švec, Róbert, profil, počet sledovateľov: 12,476
Taraba, Tomáš, stránka, počet sledovateľov: 58,169
Tóth, Ján, stránka, počet sledovateľov: 173
Vorobelová, Slavěna, stránka, počet sledovateľov: 19,304
Wiezik, Michal, stránka, počet sledovateľov: 19,937
Zemanová, Anna, stránka, počet sledovateľov: 3,359

Médiá a spravodajské agentúry:
Hospodárske noviny, stránka, počet sledovateľov: 135,043
Plus jeden deň, stránka, počet sledovateľov: 198,647
Pravda, stránka, počet sledovateľov: 158,856
RTVS, stránka, počet sledovateľov: 107,301
SITA, stránka, počet sledovateľov: 1,864
SME, stránka, počet sledovateľov: 189,358
TA3, stránka, počet sledovateľov: 208,240
TASR, stránka, počet sledovateľov: 72,492
Teraz.sk, stránka, počet sledovateľov: 47,390
Webnoviny, stránka, počet sledovateľov: 32,500

https://www.facebook.com/martinhojsik
https://www.facebook.com/ChmelarEduard/
https://www.facebook.com/eugen.jurzyca.sk/
https://www.facebook.com/radovan.kazda
https://www.facebook.com/Kotlebaofficialfanpage
https://www.facebook.com/miriamlexmann.sk/
https://www.facebook.com/milan.mazurek.378
https://www.facebook.com/micovsky
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057214010171
https://www.facebook.com/polacikSHO
https://www.facebook.com/peterpollak.sk/
https://www.facebook.com/ppoprockysho
https://www.facebook.com/radacovskypatriot
https://www.facebook.com/mxsabo
https://www.facebook.com/pavol.skypala
https://www.facebook.com/irfan.d.firmansyah
https://www.facebook.com/tamarastohlova
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057776421847
https://www.facebook.com/miso.simecka/
https://www.facebook.com/jscurkasho
https://www.facebook.com/ivanstefanec.eu
https://www.facebook.com/robert.svec
https://www.facebook.com/tomastaraba.sk
https://www.facebook.com/jantothsala
https://www.facebook.com/vorobelova
https://www.facebook.com/michalwiezikzazelenueuropu
https://www.facebook.com/AnnaZemanovaSaS
https://www.facebook.com/hospodarskenoviny
https://www.facebook.com/plusjedenden
https://www.facebook.com/pravdadennik
https://www.facebook.com/RTVS.sk
https://www.facebook.com/SITASlovakNewsAgency
https://www.facebook.com/sme.sk
https://www.facebook.com/televiziaTA3/
https://www.facebook.com/tasrtv.sk
https://www.facebook.com/teraz.sk
https://www.facebook.com/Webnoviny
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Príloha č. 2 – Zoznam použitých kľúčových slov pre
skúmanie facebookového obsahu (prostredníctvom
CrowdTangle)
klíma, klímy, klíme, klímu, klímou, klimatický, klimatického, klimatickému, klimatickom,
klimatickým, klimatická, klimatickej, klimatickú, klimatickou, klimatickí, klimatických,
klimatickým, klimatickými, otepľovanie, otepľovania, otepľovaniu, otepľovaní, otepľovaním,
"Green Deal", "Green Dealu", "Green Dealom", "Európsky ekologický dohovor", "Európskeho
ekologického dohovoru", "Európskemu ekologickému dohovoru", "Európskom ekologickom
dohovore", "Európskym ekologickým dohovorom", ekologický, ekologického, ekologickému,
ekologickom, ekologickým, ekologická, ekologickej, ekologickú, ekologickou, ekologické,
ekologickí, ekologických, ekologickými, zelený, zeleného, zelenému, zeleným, zelená, zelenej,
zelenú, zelenou, zelení, zelených, zeleným, zelenými, dekarbonizácia, dekarbonizácie,
dekarbonizácii, dekarbonizáciu, dekarbonizáciou, uhlíkový, uhlíkového, uhlíkovému,
uhlíkovom, uhlíkovým, uhlíková, uhlíkovej, uhlíkovú, uhlíkovou, uhlíkové, uhlíkových,
uhlíkovým, uhlíkových, uhlíkovými, "životné prostredie", "životného prostredia", "životnému
prostrediu", "životnom prostredí", "životným prostredím", emisie, emisií, emisiám, emisiách,
emisiami, "skleníkové plyny", "skleníkových plynov", "skleníkovým plynom", "skleníkových
plynoch", "skleníkovými plynmi", "CO2", "oxid uhličitý", "oxidu uhličitého", "oxidu uhličitému",
"oxide uhličitom", "oxidom uhličitým", metán, metánu, metánom, "fosílne palivá", "fosílnych
palív", "fosílnym palivám", "fosílnych palivách", "fosílnymi palivami", energetika, energetiky,
energetike, energetiku, energetikou, energetický, energetického, energetickému,
energetickom, energetickým, energetická, energetickej, energetickú, energetickou, emisný,
emisného, emisnému, emisnom, emisným, emisná, emisnej, emisnú, emisnou, emisné,
emisných, emisným, emisnými, udržateľnosť, udržateľnosti, udržateľnosťou, "obehové
hospodárstvo", "obehového hospodárstva", "obehovému hospodárstvu", "obehovom
hospodárstve", "obehovým hospodárstvom", "obnoviteľné zdroje", "obnoviteľných zdrojov",
"obnoviteľným zdrojom", "obnoviteľnými zdrojmi"

Príloha č. 3 – Zoznam použitých tagov
"carbon_control" – príspevok obsahuje naratív údajnej snahy elít o kontrolu svetovej
populácie prostredníctvom zelených politík, primárne obmedzovania emisií skleníkových
plynov
"cars_ban" – príspevok obsahuje tému zákazu predaja motorových vozidiel so spaľovacím
motorom v rámci štátov EÚ od roku 2035
"CA_positive" – príspevok obsahuje naratív o klimatickom alarmizme, hovorí o zneužívaní
témy ochrany klímy globálnymi elitami, primárne WEF, OSN a EÚ na okliešťovanie práv
občanov; je možné identifikovať anti-západný sentiment
"CC_support" – zmena klímy je vážnou hrozbou, príspevky podporujú mitigačné a
adaptačné politiky
"CC_neutral" – zmena klímy existuje, avšak nie je vnímaná ako vážna hrozba
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"CC_oppose" – zmena klímy je zľahčovaná, politiky pre mitigáciu a adaptáciu sú
interpretované ako zbytočné, opatrenia sú prezentované ako ekonomicky náročné, prípadne
ako snaha zakrývať iné vážnejšie problémy
"CC_denial" – príspevok obsahuje naratív popierania zmeny klímy
"economy" – príspevok odkazuje na ekonomické aspekty zelených opatrení či zmeny klímy,
alebo iným spôsobom súvisí s hospodárstvom
"emissions_support" – emisie skleníkových plynov škodia klíme a je nutné ich znižovať,
opatrenia pre znižovanie emisií sú prezentované pozitívne
"emissions_neutral" – príspevok sa dotýka témy emisií, sentiment je neutrálny, zväčša v
prípade informatívnych príspevkov
"emissions_oppose" – emisie skleníkových plynov klíme neškodia, preto nie je potrebné ich
znižovať, opatrenia pre znižovanie emisií sú prezentované negatívne (ako nepotrebné alebo
škodlivé pre ekonomiky štátov)
"energy" – príspevok sa týka energetiky, napríklad zdrojov energií, cien energií, energie z
Ruska a pod.
"environment" – príspevok obsahuje tému súvisiacu so životným prostredím a jeho
ochranou alebo s ekológiou
"EU_policies" – príspevok odkazuje na zelené opatrenia na úrovni Európskej únie, prípadne
reflektuje politický postoj EÚ ku konkrétnej téme
"EU_positive" – príspevok pozitívne vyobrazuje Európsku úniu, jej predstaviteľov, inštitúcie
alebo opatrenia
"EU_neutral" – príspevok popisuje Európsku úniu, jej predstaviteľov, inštitúcie alebo
opatrenia neutrálne, zväčša v prípade informatívnych príspevkov
"EU_negative" – príspevok popisuje Európsku úniu, jej predstaviteľov, inštitúcie alebo
opatrenia v negatívnom svetle (ako nepotrebné alebo škodlivé)
"Gazprom_dependence" – príspevok obsahuje naratív prezentujúci Ruskú federáciu a
Gazprom ako jediného spoľahlivého energetického partnera, ktorý dokáže načas a za nízke
ceny dodávať energie aj do EÚ
"GD_support" – Európska zelená dohoda (Green Deal) je prezentovaná ako potrebný nástroj
"GD_neutral" – Európska zelená dohoda je prezentovaná neutrálne, zväčša v prípade
informatívnych príspevkov médií
"GD_oppose" – Európska zelená dohoda je prezentovaná negatívne (ako nepotrebná, alebo
dokonca škodlivá)
"green_politics" – zelené politické témy vo všeobecnosti, prípadne príspevky nie je možné
zaradiť do slovenského alebo európskeho kontextu
"information" – príspevok má čisto neutrálny informatívny charakter
"irrelevant" – pre označenie nesúvisiacieho príspevku alebo príspevku, ktorý obsahuje
niektoré kľúčové slovo ale jeho hlavné zameranie je výrazne v inej téme
"LNG_supply" – príspevok obsahuje tému dodávok skvapalneného zemného plynu do krajín
EÚ v snahe o diverzifikáciu energetických zdrojov
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"pro-Russia" – v príspevku je možné identifikovať proruský sentiment
"renewable_positive" – tranzícia z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje je prezentovaná
pozitívne
"renewable_neutral" – príspevok sa týka obnoviteľných zdrojov energií, sentiment je
neutrálny
"renewable_negative" – tranzícia z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje je prezentovaná
negatívne (napr. ak príspevok zavádza o spoľahlivosti a cenovej náročnosti obnoviteľných
zdrojov a pod.)
"RE_neutral" – príspevok sa zameriava sa tému distribúcie energií z Ruskej federácii
"RE_positive" – príspevok obsahuje naratív, ktorý prezentuje Ruskú federáciu ako víťaza
energetickej krízy, ktorý po uvalení sankcií miesto strát údajne zvyšuje svoje profity z predaja
energií; v príspevku je možné identifikovať pozitívny pro-ruský sentiment
"Russia" – príspevok sa týka Ruskej federácie
"Slovak_policies" – príspevok odkazuje na slovenský legislatívny rámec, pripravované
zákony a pod.
"sustainability" – príspevok obsahuje tému súvisiacu s konceptom udržateľnosti
"technologies" – príspevok odkazuje na technológie a inovácie, napríklad pre zmiernenie
dopadov zmeny klímy
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